






€ সপ এও ) 

শকুরনাধধ বাজ 

ককুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২ 



পথম এ্রক্চাঁশ ভানু ১৩৬১ 

০০ 
প্রকাশক 

বামাচরণ মুখোপাধ্যাক্ষ 

১১ শ্টামাচরশ €দ হ্িউ 
কলকাতা-১২ 

মুদ্রাকর 
অনিলকুমার ঘ্বোষ 
দি অশোক ভ্িন্টিৎ ওয়ার্ক 
২০৯২৫, ব্ধাঁন সরণী 

কলকাতা-৬ 

প্রচ্ছদ শিল্পী 
স্কঞ্কাশ স্পেন 



লহাগোমী সোজ্খুনাগ্ 

শিবচতুর্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রি। পশুপতিনাথের মন্দিরে 
সেদিন বড় সমারোহ । দলে দলে নেপালী ভক্তেরাই শুধু জড়ো হয় 

নাই, সার! ভারতের দিগ্ দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে বহু শিবভক্ত 
নরনারী, সন্ন্যাসী ও কৌল সাধকের দল। মেলার উৎসব-ক্ষেত্রটি আলোয় 
আলোময়। আর মন্দিরের গরগৃহে প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে পৃজা- 
অর্চনা ও স্তবগান। দেবাদিদেবের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর 

হইয়া উঠিয়াছে। 

কৌল-অবধৃত মংস্যেন্্রনাথ তাহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিল্ু সেবক 
সঙ্গে মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছেন। রাত্রি অবসান প্রায় । ধ্যান জপ শেষে 

পশুপতিনাথের মাথায় বিল্বপত্র চড়াইয়া প্রণাম শেব করিবেনঃ এমন 
সময় মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল এক অলৌকিক দৃশ্য ! ভন্মাচ্ছাদিত 
বহ্ির মত কে এই নবীন যোগী? নতজানু হইয়া তাহাকে প্রণাম 
করিতেছে, বারবার চাহিতেছে আশ্রয় ভিক্ষা ! 

অন্তরে কৌতুহল জাগে। বারবার প্রশ্ন উঠে, কে এই চিহ্নিত 

সাধক, পরমশিব ধাহার ভার মংস্তেন্্রনাথের উপর স্ন্ত করিতে চাহেন ? 

কোথায় রহিয়াছে সে? কি করিয়া ঘটিবে সাক্ষাৎকার ? 
মনে হয়, এ তরুণ দেবাদিদেবেরই প্রেরিত। এ যেন তাহার বড় 

আপনার জন, তাহার তপস্তাময় জীবনের পরম ধন। 

নির্দেশ অচিরেই মিলে । অস্ফুট দৈববাণী শ্রবণ করেন মতন্যেন্দ্রনাথ, 
__-“বংস, আমার দর্শন শেষ করে সে-যে তোমারই উদ্দেশে রওন| 

হয়ে গিয়েছে। অরণ্যপথ ধরে, ক্লাস্তপদে তোমারই আশ্রমের সন্ধান 

করে ফিরছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাও) ডেকে এনে তাকে অঙ্গীকার 



ভারতের সাধক 

ক'র। এই সাধক হবে তোমার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক নিগৃঢ় যোগ- 
সাধনার পথসন্ধান সে দেবে অগণিত নরনারীকে |” 

ভক্তিভরে মতস্তেন্দ্র বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করেন, ত্রস্তপদে 

আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। সেবকদের নির্দেশ দেন, “অদূরে, জঙ্গলের 

ভেতর দেখ। পাবে এক ক্রুন্দর সুঠাম তেজপৃপ্ত যুবকের । সে হয়তো 

পথ ভূলেছে। এখানকার পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে এক্ষুনি তাকে আমার 
কাছে নিয়ে এসো ।৮ 

খানিক বাদেই যুবককে আশ্রমে উপস্থিত করা হয়। বকুলতলার 

সিদ্ধলীঠের আসনটিতে মহস্তেন্্রনাথ সমাসীন। দিব্যকাস্তি, সমুন্নতদেহ 
মহাপুরুষের সারাদেহ ভন্মে আচ্ছাদিত। শিরে জটার ভার, গলায় 
নাদ, সেলি, শিল্পা । হাতে জড়ানো! রুদ্রাক্ষের মালা । পরণে কৌগীন। 
পার্থে শায়িত রহিয়াছে সিন্দুর-চিত ত্রিশূল, আদারি ও খর্পর | 

মহাযোগীকে দর্শন করিয়! যুবক বিশ্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়। 

অনান্বাদিত-পূর্বব, অলৌকিক অনুভূতিতে সারা মন-প্রাণ তাহার পুর্ণ 
হইয়া উঠে। ভাবাবেগে কম্পিত হইতে থাকে সার! অঙ্গ । 

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি সারিয়া যুক্ত করে সে নিবেদন ক'রে, *প্রতু, 

আপনার দর্শন পেয়ে আজ আমার জীবন ধন্য হলো। দীর্ঘ পথ 

অতিক্রম করে এসেছি আমি অন্তরের ছুটি আশা নিয়ে। শিবচতুর্দশীতে 
পশুপতিনাথের মাথায় চড়াবে। বিন্বপত্র, আর মহাকৌল মংস্তেক্্নাথের 
চরণে আশ্রয় নিয়ে শুরু করবো আমার সাধন11৮ 

“কিন্ত বংস, এত লোক থাকতে, আমার কাছে আসার সিদ্ধান্ত 

তুমি ঠিক করলে কেন, বলতে। ?* প্রসঙ্গমধুর কণ্ঠে বলেন মতস্তেন্র। 
“কৌলজ্ঞাননির্ণয়-এর রচয়িতারূপে আপনার ভারতজোড়া খ্যাতি 

কে নাজানে? তাছাড়া, প্রবীণ সাধকদের মুখে আমি শুনেছি, যোগ ও 

তন্ত্রসাধনার যুঙ্মারশ্মি আপনি অনায়াসে ধারণ ক'রে রয়েছেন। আমার 
প্রার্থনা, আপনি আমায় দীক্ষ। দিন” . 

আশীষ জানাইয়া! মতস্যোক্্রনাথ বলেন, “বৎস, দেবাদিদেবের তুমি 



ৃ মহাযোগী গোরখনাথ 

অনুগৃহীত। তুমি তার চিহ্নিত সাধক। প্রভূ পণুপতিনাথের ইঙ্গিত 
পেয়েই যে তোমার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা! করছি। মনম্কামন 
তোমার সিদ্ধ হবে। লগ্ন উপস্থিত, ভোগমতীতে তাড়াতাড়ি জান 

সেরে এসো । আজই, এখনি আমি তোমায় যোগদীক্ষা। দেবে। 1” 
বিভূতি-ন্নানের শেষে যুবক যুক্তপাণি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। গুরু 

পরম ন্নেহে তাহার দেহে তুলিয়া! দেন গেরুয়া কৌগীন ও বহির্ববাস, 
সারাদেহ ভস্মে বিলেপিত করিয়া ললাটে অঙ্কন করেন ত্রিপুণ্ড-চিহ্ৃ। 
উপবীতে "শিংনাদ' ও “পবিত্রী” বাধিয়! দিয়। নবদীক্ষিত শিষ্তের হস্তে দেন 

সিদ্ধিপ্রদ পরম পবিত্র মালা । প্রসন্ন মধুর কে কহেন, “বৎস, হিংলাজ- 
তীর্থ থেকে সর্বব-অভীষ্টপ্রদ ঠমরা ও আশাপুরীর এই মাল! আমি সংগ্রহ 
করেছিলাম । এ তুমি গ্রহণ ক'র। শিব-পার্ববতীর কৃপা তোমার ওপর 

নিরস্তর বষিত হোক 1 

পৈর, যোগদীক্ষ1 ও নিগুঢ় সাধন-পদ্ধতি দান করিয়। মৎস্যেন্ত্রনাথ 

নৃতন শিষ্যের নামকরণ করেন-_-গোরক্ষনাথ । জনসাধারণের মুখে মুখে 
এই নামই পরে হইয়া উঠে-_গোরখনাথ। 

উত্তরকালে ভারতীয় জনজীবনের সমক্ষে গোরখনাথ আবিভূত হন 
অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারী এক মহাসাধকরূপে । শিবাবতার 
বলিয়। তাহার প্রসিদ্ধি রটে, দিকে দিকে পুজিত হন লক্ষ লক্ষ তক্তের 
হৃদয়-মন্দিরে | 

এ দেশের অধ্যাত্বজীবনে আচার্য শঙ্করের অভ্যুদয়ের কয়েক শত 
বৎসরের মধ্যে এমন বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ আর মিলে নাই। 

সাধন-এশ্বধ্যের সঙ্গে যোগীরাজ গোরখনাথের জীবনে মিলিত 

হইয়াছিল অপূর্বব ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনণক্তি। তাই স্বশ্পকাল মধ্যে 

আদিনাথ ও মংস্যেন্্রনাথের যোগীগোষ্ঠীকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে 
তিনি সক্ষম হন, নৃতন প্রেরণ ও দিক্দর্শন দিয় তাহাদিগকে উদ্দ্ধ 

করেন। তাহার আশ্রিত এই "সাধক ও সঙ্গ্যাসীর দল উত্তর ভারতের 

ও 
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সকল তীর্থ ও জনপদে ছড়াইয়া পড়ে, পরিচিত হয় কানফট্ যোগী নামে । 
এই ষোগী সাধকদের তপস্যা ও খদ্ধি সিদ্ধির প্রভাব ষে 

ভারতের দুর-দুরান্তে এবং বহিভারতে ব্যাপ্ত হয় তাহার প্রমাণ 
আছে। পূর্ববাঞ্চলে কামরূপ, উত্তরে নেপাল, গোরখপুর ও বারাণসী, 
পশ্চিমে ধিনোধর ও হিংলাজে এই সাধকদের বহু সাধনকেন্দ্র গড়িয়া 

উঠে। দক্ষিণে মলয়ালম-ভাষী যোগী গুরুকলদের মধ্যে নাথসাধনার 
এঁতিহা পাই। ন্ুদূর ইরাণ, আরব ও রাশিয়ায়ও যে নাথযোগীরা 
পদার্পণ করেন তাহ বিশ্বাস করিতে হয়। রাশিয়ার বাকুতে স্বালামুখী 
দেবীর এক মন্দির আছে, জনৈক নাখপন্থী এবং শৈবসাধক ইহার 

প্রতিষ্ঠাতা-_-এ কথা এ মন্দিরগাত্রে খোদিত দেখা যায়। ইরাণ ও 

আরবের সুফী সাধকের! নাথপন্থীদের মতই কায়াযোগ সাধনের উপর 

জোর দেন-__কাহাদের উপর ভারতীয় নাথযোগীদের প্রভাব কতটা 

পড়িয়াছিল তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য । 

গে।রখনাথের জন্ম কোথায়, কোন্ সময়ে তিনি আবিভূর্ত হন 

তাহা সঠিক বলার উপায় নাই। তাহার নিজের বাণী ও রচনার 

বিচারবিশ্লেষণ এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত হয়তো করিতে পারে, 

কিন্তু প্রক্িগ্ত অংশের বিভ্রান্তি ভেদ করিয়। তাহা হইতে সত্য নির্ধারণ 

করা কঠিন। রূপকথা ও জনশ্রুতির ধূত্রজালও এই মহাযোগীর জীবন ও 
যোগবিভূতিকে কেন্দ্র করিয়া কম গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই এ সম্পর্কে 
যাহা কিছু বলার, মোটামুটিভাবেই শুধু বলা যায়। 

আনুমানিক দশম শতকে, পূর্ব ভারতের সিদ্ধগীঠ “কামরূপে, 

গোরখনাথ আবিভূঁতি হন।১ “গোঁরখ-বাণী'র একটি ভণিতায় তিনি 
বলিতেছেন, _ 

১ গ্রি্নারসন, ব্রিগংস্, তেসিতোরী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, 
যোগীবরের জন্মস্থান পাপ্জাবে বা পশ্চিম ভারতের অপর কোন অধচলে। 
গগোরখনাথ প্রণেতা ডক্টর মোহন সি-এর মতে তিনি আবিভভতি হইয়াছিলেন 
পেশোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে । 
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পূরব দেশ পাহী ঘাট 
( জনম ) লিখ্যা হমারা জো, 

গুরু হমারা নীওগর কহীএ, 
মেটে ভরম বিরোর্গ ।১ 

_-দদশ আমার পূর্বাঞ্চল, আর পশ্চিমে রয়েছে বিচরণের ক্ষেত্র । 
জনম অবধি ভাগ্যে আমার লেখা আছে যোগ । গুরু আমার ষেন 

নৌকার মাঝি, ভ্রমরূপ রোগ সদা করেন নিরাময়। দেশ পূর্বাঞ্চল 
এবং জন্মাবধি যোগের বিধিলিপি--এ কথা হইতে পুরবায় সিদ্ধপীঠ, যোগী 
তান্ত্রিকদের তপঃক্ষেত্র কামরূপের কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে । 

গোরখনাথের নামে প্রচারিত বাণী ও রচন!1 বাংলা-ভাষায় পাওয়। যায় 

ন।, ই'হাদের অধিকাংশই হিন্দিতে রচিত। বিশিষ্ট গবেষক ডক্টুর মোহন 
সিং-এর মতেঃ যোগীবর গোরখনাথই হিন্দি গঞ্চের প্রথম লেখক । 

এই কারণে একদল পণ্ডিত মনে করেন, যোগীবর গোরখনাথ মোটেই 

পূর্বাঞ্চলের লোক নন। কিন্তু এই ধারণ! যুক্তিসহ নয়। গোরখনাথ 

সম্পর্কে যে সব কথা ও কাহিনী সার ভারতে বিস্তারিত হইয়াছে, 
তাহার মূল কাহিনী রহিয়াছে বাংলাদেশে । বহির্ববাংলায় প্রচলিত 
গোরখের বাণী ও গোরখের রচনায় বাংলার মূল বাণী ও কাহিনীর 
প্রতিধ্বনি মিলে এবং নানা অংশের বিক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত অবস্থার রূপ 

পাওয়া যায়। 

বাংল। সাহিত্যের খ্যাতনামা গবেষক ডক্টর স্তুকুমার সেনের মন্তব্য 

১ গোরখবাণীর সম্পাদনাপ্রসঙ্গে ডক্টর পীতাম্বর বড়থোয়াল এই ভণিতার এক 

অলৌকিক রূপক ব্যাখ্যা দ্বিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের 
উপাধ্যায় পঞ্চানন মণ্ডল সে সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহ। সমীচীন মনে করি । 

তিনি লিখিতেছেন, +***এই সম্পাদকীয় রূপক ব্যাখ্যার আবরণ উন্মোচন করিলে 
আমরা ষে তথ্যটি পাই তাহাতে গোর্খনাথকে ভারতের পূর্ব প্রান্তের অধিবাসী 
এবং পশ্চিমের নান! অঞ্চলে বিচরণকারী বলিয়া স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি। 
তিনি পূর্ধব দেশের অধিবাসী বলিয়া তাহার ভাগ্যে ঘোগ লিখা থাকার মধ্যে বাংল 
প্রান্তের বিখ্যাত যৌগগীঠের ধারণা অনায়াসেই করা ধায়।' গোর্খবিজয়ের 
পিশ্চিমেতে গোর্থ গেল' আমাদের এই উক্তিকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে |” 
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এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি বঙ্গেন, “নাথপস্থের, উৎপত্তি ও বিকাশ 

ষে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পৃর্ভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু 
নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই 
মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিদ্িত রহিয়াছে । বাঙ্গালাদেশের 
বাহিরের যোগীসম্প্রদায়ের এঁতিহোর ধারা যে বাঙ্গালাদেশ হইতে 

নিঃহ্ুত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয় ।” 
উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার উপাস্তন্থিত মহা- 

শক্তিগীঠ কামাখ্যা অঞ্চলে গোরখনাথ আবিভূর্তি হন একথা বলা মোটেই 
অযৌক্তিক নয়। 

অখ্যাত অজ্ঞাত দীন-ছুঃখীর ঘরে যোগী গোরখনাথের জন্ম । মাতা 
ছিলেন পরম ভক্তিমতী । সংসারের কাজকন্ম সারিয়া শিবের উপাসনা ও 

জপধ্যানে তাহার সময় কাটিয়া যাইত পরম আনন্দে । নিত্যকার 
পূজাশেষে ঠাকুরের আশীর্বাদ মাগিতেন আর অন্তরে চকিতে খেলিয়া 
যাইত একটি গোপন অভিলাষ- ইষ্টদ্দেব শিবেরই মত একটি পুজ যেন 
কাহার কোল জুড়িয়া আসে । 

অন্তরের কথা অন্তর্ধ্যামী প্রভূ শুনিলেন। একদিন গভীর রাত্রে 

গুজার শেষে এই ভক্তিমতী সাধিক! ঠাকুরের চরণে প্রণাম নিবেদন 

করিতেছেন, হঠাৎ সবিম্ময়ে দেখিলেন-_সার! কুটির সিপ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে 

ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে 
দেবাদিদেবের করুণাঘন মুর্তি । 

দিব্য আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া প্রভূ কহিলেন, “বংসে, তোমার 

..ভক্তিনিষ্ঠায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার অন্তরের আকাঙজ্্াটি আমার 
কাছে ব্ক্ত কর। আমি তা পূর্ণ করবো ।” 

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর সাধিক৷ উত্তর দেন, “প্রভূ, আমার প্রাণের 
ইচ্ছে তে! তুমি ভাল করেই জানো । তোমারই মতন পুত্র আমি চাই।” 

“তথাম্। যোগসিদ্ধ মহাজ্ঞানী এক তনয় আসবে তোমার গৃহে ।* 
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সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত রমদীর সম্মুখে পতিত হয় বিষপত্রে জড়ানে। কিঞিৎ ভন্ম । 
প্রভূ বলিয়া দিলেন, “ওগো, ০ 

লাভ করবে তোমার প্রাথিত ধন ।” 
বংসরেক কালের ব্যবধানে এই শিব-উপাসিকার কোলে আবিভূর্তি হয় 

দিব্যকান্তি শিশু- _-উত্তরকালের শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথ। 

দরিদ্রের সন্তান যেমন করিয়া বাড়িয়। উঠে, গোরখনাথের জীবনে 
তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় নাই । মায়ের সঙ্গে নিত্যকার হুঃখ দারিদ্র্যের 
কষাঘাত তাহাকেও সহা করিতে হয়। মায়ের কাছে কাছে থাকিয়া 

প্রতিদিন বালক সংগ্রহ করে শিবপুজার উপচার, পুজাশেষে শ্রদ্ধাভরে 
মাথায় তুলিয়া নেয় নিন্মাল্য ও প্রসাদ । 

আর কেহ জানুক না জানুক, জননী মর্মে মর্মে জানেন- পুজ 
তাহার শুদ্ধ সংস্কার নিয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শিব-বরের সৌভাগ্য নিয়। 
হইয়াছে আবিভূতি। গৃহস্থের ধনজন গৃহ যে এই বৈরাগী পুত্রের জঙ্চ 
নয়, এ বিষয়েও তিনি নিঃসংশয়। অতঃপর শ্রীভগবান এ পুত্রকে নিয়া 
কোন্ নিগুঢ় খেলা খেলিবেন তাহা কে জানে? পুত্রের ভবিষ্ৎ-চিন্তা 
জননীর অন্তরকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিয়। তোলে । 

গোরখনাথের যখন বারো বৎসর বয়স তখন হঠাৎ গৃহে একদিন 
বড় অদ্ভুত ঘটনা! ঘটে। ভাড়ারে সেদিন চাল বাড়ন্ত, ঘরে পয়সাকড়ি 
কিছুই নাই । কি উপায় কর! যায়? কুটির-প্রাঙ্গণে একরাশ গোঁবর 

ঢালিয়া নিয় জননী ঘু'টে তৈরী করিতে বসিলেন, বাজারে ইহ! বেচিয়া 
যদি কিছু পাওয়া যায়। 

বালক গোরখনাথও এসময়ে মায়ের পাশে আসিয়া বসে, হাত 

বাড়াইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে থাকে । 

এ সময়ে অনৃরস্থ রাস্তায় শোন! যায় বনু লোকের কলরব । জটাজুট- 
সমন্বিত এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাহাদেরই ক্ষুদ্র কুটিরের দিকে ধীরপদে 

আগাইয়া আসিতেছেন। পিছনে গ্রামের একদল লোক। সকলেরই 
চোখে-মুখে কৌতুহল ও বিস্ময়ের ছাপ । 
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বালক গোরখনাথের সম্মুধে আগাইয়! আসিয়া সন্ন্যাসী নিবেদন 
করেন সম্রদ্ধ প্রণাম, উদাত্ত স্বরে গাইয়! উঠেন স্বতিগান। বালকেরও 
দেখা যায় অপূর্বব ভাবাবেশ। দিব্য চেতনায় সার! দেহ থর থর করিয়া 
কাপিতেছে, নয়ন ছুটি নিষ্পলক। গোময়লিপ্ত হস্ত হুটিতে ফুটিয়! উঠিয়াছে 
নিগৃঢ় যোগমুদ্র' । 

গোরখনাথের জননীর দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসী এবার মৃহূ মধুর স্বরে 

কহিলেন, “মা, তোমার এই গোময়ন্তপের মাঝ থেকে আজ আমি 
আবিষ্কার করে গেলাম এক মহাযোগীকে। ত্বয়ং শিবই কৃপা করে 

আমায় দিয়েছেন এর ইঙ্গিত। তোমার কোল পবিত্র, কুল পবিভ্র। 
আর সারা দেশ ধন্য হয়েছে এমন ছেলেকে পেয়ে । কিন্তু মাগো) 

তোমার কোন কাজেই এ আর লাগবে না। এ বালক প্রেরিত-পুরুষ, 
অচিরে সে বেরিয়ে পড়বে ঈশ্বরের নিদ্ধীরিত কাজে |» 

সন্ন্যাসীর কথ ফলিতে দেখা গিয়াছিল। পরের দিন প্রত্যুষে 
উঠিয়া জননী বালককে আর দেখিতে পান নাই, চিরতরে সে সংসার 

ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়! গিয়াছে । 

নেপালে আজো! একটি কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে--এক পুত্রাথিনী 

নারীর প্রার্থনায় ভগবান আশুতোষ কৃপাপরবশ হন এবং তাহাকে নিজ 

ধুনীর ভন্ম প্রদান করেন। এ ভন্ম ছিল তাহার ভক্ষণের জন্য কিন্ত 
ভুল বুঝার ফলে নারী এ ভন্মমুষ্তি গোময়ের স্তপে নিক্ষেপ করেন। 
বারো বংসর পরে এক সিদ্ধযোগী এ গোময় হইতে আবিষ্কার করেন 

সিদ্ধাচাধ্য গোরখনাথকে । | 

গৃহ হইতে নিষ্ষান্ত হওয়ার পর গোরখনাথ সাধু-সন্নযাসীর দলে 
ভিড়িয়া পড়েন। পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শনে অতিবাহিত হয় কয়েকটি 

বংসর। শৈবসাধনার পূর্ব সংস্কার নিয় জন্িয়াছেন, তাই কোথাও 
শৈবসাধক ও যোগী দেখিলেই আগাইয়া তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা 
করেন। তাহাদের উপদেশ ও শিক্ষায় ধীরে ধীরে গোরখনাথের সাধন- 
প্রস্ততি গড়িয়া উঠিতে থাকে। 

৮ 
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উত্তরভারতে তখন যোগিনী কৌলসিদ্ধ মংস্যেন্্রনাথের খুব নাম- 
ডাক। তাহার রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয়-এর প্রচার দিকে দিকে। যুবক 
গোরখনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, এই মহাসাধকের আশ্রয়ই তিনি 
গ্রহণ করিবেন, মাগিবেন তাহার কাছে যোগদীক্ষা। তাই শিব চতুর্দশী 

পুণ্যদিনে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াই মতন্যেন্্রনাথের আশ্রম-সন্ধানে 
তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তারপর সিদ্ধ হয় তাহার মনস্কামন]। 

দীক্ষার পর গুরু কহিলেন, “বংসঃ তোমার সংস্কার শুদ্ধ, দেহ পরম 
পবিত্র, উত্তম অধিকারী তুমি, সন্দেহ নেই । কিন্তু যে মহান্ নাথযোগ- 

ধর্মে আজ আশ্রয় নিলে তার সাধনা ও সিদ্ধি কিন্তু অতি ছুরহ ৮ 

“আপনার কপ ও উপদেশে আমি আমার ব্রত উদ্যাপন করতে 
পারবো এ বিশ্বাস রয়েছে । আপনি গুরু- নবজীবনদাতাঃ নবজীবনের 

প্রতিষ্ঠাতা । প্রাণ দিয়েও যে আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে 

পালন করে যাবো 1৮__যুক্তকরে উত্তর দেন গোরখনাথ। 
“বৎস, লৌকিকভাবে আমি গুরু ঠিকই, কিন্তু আসল গুরু হচ্ছেন 

তিনি__ধার ভেতর স্ষ্টির আদি ও অন্ত বিধৃত রয়েছে। “স পুব্ষামপি 
গুরু; কালেনানবচ্ছেদাৎ কালজয়ী সেই পরম শিবই সকল সাধকের 

প্রকৃত গুরু । তোমার সাধনার সিদ্ধির অস্তে রয়েছে সেই চিরন্তন গুরুর 

্বরূপ অর্জন করা-_নাথত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 1৮ 

“সেই পরম সত্তার সাথে যাতে যুক্ত হতে পারি, দয়া করে তার নিগুঢ় 
সাধন-পথটি এবার আমায় দেখিয়ে দিন।”» 

“নিশ্চয়ই দেখাবো, বংস। নাথ যোগধন্মের বিরাট প্রতিশ্র্তি ষে 

তোমার ভেতর নিহিত রয়েছে । তোমার ওপর যে আমার অনেক আশা, 

অনেক ভরসা 1৮ 

সন্সেহে তরুণ শিষ্ের শিরে হাত রাখিয়া গুরু আবার কহিতে 
থাকেন, “বৎস, একৈকনিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘদিন তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ 
ও রাজযোগের সাধন নিতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ে হঠযোগ দ্বারা 
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রাজযোগের দু সোপান আগে নিন্দাণ করে নিতে হয় ।” 

“কৃপা কারে এ তত্ব আমায় বুঝিয়ে বলুন |» 
“প্রথমে তোমায় ধৌত, বস্তি, নেতি, ভ্রাটক, নৌলিক ও কপালভাতি 

-__-এই যট্কর্ম সাধন করতে হবে। এতে সাধকদেহে শ্ছুরিত হয় নানা 
ধরণের শক্তি। পরবর্তী স্তরে হবে মহত্তর শক্তির উদ্বোধন। জরা মরণ 
হবে তোমার আয়ন্তাধীন। মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, 
উড্ডান, মূলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, বিপরীত করণী, বজ্রোলী, শক্তিচালন 

_-এই দশটি মুদ্রাও আমি তোমায় সযত্বে শিক্ষা দেবো 1৮ 

“এ আমার পবম সৌভাগ্য, প্রভু 1» 
«এই সব মুদ্রায় সিদ্ধ হলে জরা-মরণের ওপর আসে যোগীর 

প্রৃত্ব। অষ্টসিদ্ধি হয় করতলগত। কায়াসাধনের ওপর আমাদের 
পূর্বতন যোগীবা জোর দিয়ে গিয়েছেন । এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, 
পকদেহ লাভ ক'রে তুমি জীবন্মক্ত অবধূত্তরূপে বিচরণ করতে পারবে । 
আর সেই সঙ্গে রাজযোগেব সমাধিব ভেতর দিয়ে পুর্ণজ্ঞানে হবে 
প্রতিষ্ঠিত, লাভ করবে নাথ-সাধনার পবম প্রাপ্তি__শিব-ম্বাবপ্য ।” 

নেপালে কয়েক বৎসর গুকর সান্নিধ্যে গোবখনাথ অবস্থান করেন। 

নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন তাহাব অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিটি অঙ্গ । ভাগ্যগ্চণে 
শিবকল্প যোগীগুকর আশ্রয় মিলিয়াছে, কায়মনোবাক্যে তাহার সেবায় 

তিনি প্রাণমন ঢালিয়! দিলেন। দেই সঙ্গে কঠোব কৃচ্ছ সাধনের 
মধ্য দিয়া যৌগিক সাধনার সোপানগুলি একে একে অতিক্রম করিয়া 
চলিলেন। 

সেদিন মংস্তন্দ্রনাথ নিভৃতে তাহাকে ডাকিয়। কহেন, “বৎস, গুরুর 

সান্নিধ্যে থেকে, স্থির হয়ে বসে উপদেশ গ্রহণ করে যে নিগৃঢ় সাধন! 
সম্পন্ন করতে হয়, তা তোমার হয়েছে। এবার কিছুদিন আমার সঙ্গে 

তোমায় পরিব্রাজন করতে হবে। সম্প্রদায়ের তীর্থগুলো৷ দর্শন ন! 
করলে সাধনার ভিত্তি দৃঢ় হয় না। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও হিংলাজ পরিব্রাজন, 
প্রথমে শেষ ক'র। তারপর অযোধ্যার উত্তরাঞ্চলের গভীর অরণ্যে গিয়ে, 

৩ ৯০ 
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আনন বিছ্াও, শুরু কর কঠোর তপস্তা ৷ সেখানেই লাভ করবে তোমার 
যোগসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল ।” 

প্রথমে উভয়ে কাশী, বৃন্দাবন, কেদাঁর বদরী প্রভৃতি সারিয়া চলিলেন 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে । একের পর এক রামেশ্বর, ত্র্যন্থক, পুক্ষর, 
দ্বারক৷ প্রভৃতি তীর্থ দর্শনও শেষ হইল। 

এবার মতস্তেন্্রনাথ প্রিয় শিষ্যকে কহিলেন, “বংস, নাথযোগীরা 

দীক্ষান্তে যে সব তীর্থ দর্শন ক'রে তাদের মধ্যে হিংলাজের গুরুত্ব 

অত্যধিক। যোগ সাধনাকে যারা সার্থক ও পূর্ণীঙ্গ করে তুলতে চায়, 
তাদের পক্ষে এ স্থানে পরিব্রাজন ও দেবীর পুজ! হোম অবশ্য অনুষ্ঠেয় । 
কিন্তু এ তীর্থের পথ বড় ছুর্গম |” 

“তা হোক না প্রভু । কিন্তু এই হিংলাজের অবস্থান কোন্ দিকে ?? 

- প্রশ্ন করেন গোরখনাথ । 

“এ তীর্থ মক্রাণে, পশ্চিম সমুদ্রতীরে | সিম্কুনদের মোহনা থেকে 
প্রায় আশী মাইল দূরে যেতে হয়। হিংলাজ পর্ণবতশূঙ্গের নীচেই 
হিংগল নদীর ধারে অবস্থিত শক্তিসাধনার মহাগীঠ এই হিংলাজ তীর্থ ।৮ 

“কি এর বিশেষ মাহাত্মা, গুরুদেব 1৮ 

«একান্ন সতীগীঠের অন্যতম এটি । দেবীর কপাল এখানে পতিত 

হয়েছিল-_কারো! কারো! মতে দেবীর কিরীট । আর এখানকার মন্দিরটি 

উৎসর্গ কর! হয়েছে অগ্নিদেবীর নামে । দেবী হিংলাজ হিংগুদা নামেও 

অভিহিতা৷ হন। শ্রেষ্ঠতম শক্তি বিভূতি যে সাধকের! অর্জন করতে 
চায়-তা সে যোগীই হোক কি তান্ত্রিকই হোক, তাকে এখানে 
আমতেই হবে, বস ।১ 0 

১ হিংলাজ, নাগরঠাটা ও কোটেশ্বর একসময়ে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন ও 
গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ ছিল। হিমালয় ও কাশীর তীর্থসমৃহের মতই ছিল ইহাদের 
খ্যাতি ও মর্ধযাদা। ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার ষোগাযোগ প্রাচীনকালে এখানকার 
কয়েকটি তীর্থের, বিশেষ করিয়া! হিংলাজের, মাঁধ্যমে সাধিত হইত। উত্তরকালে 
এই তীর্থদেবী হিংলাজকে মুসলমানেরা বলা শুক করে বিবি-নানী। মুসলমানেরা 

১০ 
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এই হিংলাজ মন্দিরে বামাচারী সাধন প্রথার প্রাধান্য বন্ছকালের । 

তাহা সত্বেও দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক, শৈবযোগী ও নাথযোগীরাও দলে 

দলে এই তীর্থ দর্শনে গমন করিত। 
করাচী-মিয়ানী-হিংলাজ রোড ধরিয়। ভক্ত তীর্থকামীদের যাইতে হয় 

সক্রাণ সমুদ্রতীরের দিকে ৷ রাস্তা যেমনি দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল। 
তীর্ঘযাত্রীরা৷ প্রায়ই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের এক একটি যাত্রীদলে বিভক্ত 

হইয়া! রওন! হয়। ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আগুয়ারা তাহাদেব নেতৃত্ব নেয় ও 
সকল কিছুর তৰাবধান করে এবং রাস্তায় প্রায় পনেরটি স্থানে পুজা 
তর্পণ ইত্যাদি করিতে হয়। নিকটস্থ একটি পাহাড়ের গহ্বরে একটি 
নির্দি্ট পবিভ্র স্থান রহিয়াছে, সেখানে দেবীর উদ্দেশে বহু সংখ্যক 

পশুবলি দেওয়! হয় । 

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হিংলাজে পৌছিয়! যাত্রীরা দেবীর চরণে 
ঠমরার মালা! উৎসর্গ ক'রে ও শ্রদ্ধাভরে তাহা গলায় পরে। 

গোবখনাথের একটি প্রাচীন ও জাগ্রত ধুনী এ তীর্থে রহিয়াছে। 
যোগী ও কৌল সাধকের কাছে এটি পরম পবিত্র । হিংলাজ হইতে 
'ফিরিবার পথে যাত্রীরা কোটেশ্বরের মহাদেব দর্শন করে । গোরখনাথী 

যোগীরা এখানে দক্ষিণ বাহুতে যোনীলিঙ্গের চিহ্ন অর্থাৎ শিবশক্তির 

মিলন চিহ্ন সাগ্রহে অস্থিত করিয়! নেয় । 

নাথযোগীদের প্রিয় ও পবিত্র চুণা-পাথরের অজত্্ মালা এখানে 
সব সময়ে পাওয়া যায়। পাথরের এই সব ছোট ছোট দানাকে বলে 

হিংলাজ-কা-ঠুমরা, আর একটু বড় আকারের দানাগুলি পরিচিত 
আশাপুরী নামে । পাঁচশত বা হাজার দানার এক একটি মালা যোগী 
ও ভক্ত দর্শনাথীর! নাগরঠাটা হইতে কিনিয়া নেয়, হিংলাজ তীর্থে 
পৌছিয়াই এগুলি দেবীর চরণে সোতসাহে করে উৎসর্গ । তারপর 
পরমানন্দে উহা কণ্ে ধারণ করে। 

এই স্থানগুলি অধিকার করার পরও হিন্দুঘাত্রীদের তীর্থ দর্শনে ছেদ পড়ে নাই 
'অস্ততঃ পাকিস্থান সৃষ্টির পূর্ব পর্য্যস্ত। 
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তীর্থ কৃত্যাদি শেষ করিয়া! ফিরিবার পথে নাগরঠাটার আশাপুরী 
দেবীকে দর্শন করা যাত্রীদের এক অবশ্কর্তব্য কর্ম। ভক্তের আশা ও 

অতীষ্পূর্ণ করেন, তাই নাম তার আশাপুরী। দেবীর চরণে স্পর্শ 
করাইয়। বড়দানার চুপা-পাথরের মাল! যোগীরা পরম শ্রদ্ধায় গলায় 

জড়াইয় রাখে-_এই মালার নামও আশাগুরী। 

বন্ুতর অরণ্য পর্বত নদী প্রান্তব অতিক্রম করিয়া মংস্তেন্্র ও গোরখ 
সি্ধুর রাজধানী নাগরঠাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আধুনিক 
করাচী হইতে প্রায় স্তর মাইল ব্যবধানে মাকুলি পর্ববতের মালভূমির 
উপরে তৎকালে এই নগরী অবস্থিত ছিল। 

পথ চলিতে চলিতে, গোরখনাথ প্রশ্ন করেন, “গুরুদেব, আশাপুরীর 

এ মালাকে যোগীরা কেন এত কল্যাণকর মনে করেন ? 

সন্পেহে মস্যেন্্নাথ উত্তর দেন, “তবে শোন, বংস। এ পবিক্র 

মালার সঙ্গে হরপার্ববতীর এক অপূর্ব লীলার কাহিনী জড়িত হয়ে 
রয়েছে। সিদ্ধযোগী ভক্ত ও তীর্থযাত্রীরা সে লীলার অনুধ্যান করে 

আসছেন প্রাচীনকাল থেকে ।” 

“কৃপা ক'রে সবিস্তারে আমায় সব বলুন 1” 
সংক্ষেপে মতস্তেন্্রনাথ বলিয়া চলিলেন সেই লীলা-কথা £ 

_মশাপুরী অরণ্যের ভেতর দিয়ে প্রত্থ শিবজী ও পার্বতী একবার 
সিদ্ধগীঠ হিংলাজে যাচ্ছেন । চলতে চলতে শিব এক সময়ে বললেন-_ 
*প্রিয়ে, আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি খিচুড়ি 

রান্না করে দাও। আর আমি ততক্ষণে এই গহন অরণ্য থেকে বার 
হবার সোজ! পথটা! একবার ঘুরে দেখে আমি 1” 

পার্ববতী পরমানন্দে তখনই রান্নার যোগাড়ে বসিলেন। যাওয়ার 

সময় শিব কহিলেন, “প্রিয়েঃ আমার মনশ্চক্ষের সামনে একটা আসন্ন 

বিপদের দৃশ্য কিন্ত হঠাৎ ভেসে উঠলো। আমার অন্ধুপস্থিতির স্থুযোগ 

নিয়ে এই বনের কোন হিংস্র অস্থুর উপস্থিত হতে পারে। তোমার 
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ক্ষতি সাধনের চেষ্টাও হয়ত সে করবে ।” 
«সে কিগো! তাই যদি হয়, তবে আমায় এমন একলা ফেলে 

রেখে তুমি চলে যাচ্ছো কেন?” -_-পার্ববতী অনুযোগের সুরে, বলিয়া 
উঠেন। 

“না পরিয়ে, কোন ভয় নেই। তোমার চারদিকে মন্ত্রঃপুত ভম্ম- 

রেখার এক বন্ধনী আমি দিয়ে যাচ্ছি। এই বন্ধনীর ভেতরে আসবার 

চেষ্টা করলে অন্ুর তক্ষুনি ভস্ম হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমার ব্রিলোক- 

জয়ী ব্রিশল রইলো! তোমার পাশে। প্রয়োজন হলে এই মারণাস্ 
তোমার কাজে লাগবে ।৮ 

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি করিয়া শিব অন্তহিত হইলেন। এদিকে 
'কিছুক্ষণ বাদেই এক ভীমকায় রক্রচক্ষু দানব সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 

“বনমধ্যে একাকিনী পার্ববতীকে দেখিয়াই কাম লালসায় সে উন্মত্ত 
হইয়! উঠে, ছুই বাহু প্রসারিয়া তাহাকে ধরিবার জন্ত ধাবিত হয়। 

ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী তখনি সক্রোধে তাহার দিকে নিক্ষেপ করেন শিবের 
শক্রধবংসী ত্রিশূল। মুকুর্তমধ্যে আহত দানবের দেহ ভূমিতে লুটাইয়। 
পড়ে, ফিন্কি দিয়! ছুটিতে থাকে রক্তধারা । এ রক্ত লাগিয়। দেবীর 
তৈরী খেচরান্ন অপবিত্র হইয়। যায়। 

স্বল্পনকাল পরেই শিব ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসেন। দানবের 
প্রেতাত্মা তাহার চরণে পতিত হয়, কাতর কণ্ঠে বলিতে থাকে, “প্রভু, 
তোমার নিজের ত্রিশূলে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর জগজ্জননী পার্বতী 
স্বহস্তে করেছেন আমায় নিধন। তাই আমায় তোমাকে মুক্তি দান 
করতেই হবে।” 

আত্তি ও স্তবস্ততিতে বিগলিত হন আশুতোষ । দয়ার হইয়া 
বলিয়া উঠেন, “তথাস্ত? | 

দানবের আত্মা তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে, শিবধাম £কলাসে গিয়ে 
উপনীত হয়। আর তাহার মরদেহ হয়--ভম্মরাশি। সেই ভন্মই 
পরিণত হইয়াছে দেবপুজার সুগন্ধী ধুপে। 
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শিবের আদেশে, অপবিভ্র-করা সবটা আহাধ্য বনতলে ঢালিয়৷ ফেলা 
হয়। এ খেচরাল্নের দানাসমূহ অচিরে হয় প্রস্তরীভূত আর তা! থেকে 
উৎপন্ন হয় পরম পবিত্র ঠমরা ও আশাপুরীর দানা । 

দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া! গোরখনাথ এবার গুরুসহ উপনীত 
হন মক্রাণের উপকূলে। মরপ্রান্তরে অধিষ্িতা রহিয়াছেন মহাশক্তির 
জাগ্রত বিগ্রহ হিংগুল! দেবী, তাহার দর্শন ও পৃজ। হোম সম্পন্ন করিয়। 
নবীন সাধক দিব্য আনন্দে ভরপুর হুইয়! উঠেন। 

দিনান্তের রক্ুহূর্্য দিক্চক্রবালের গর্ভে বহুক্ষণ তলাইয়! গিয়াছে। 
বিশাল মরু প্রান্তরের দিকৃ দিগন্তে, রুঙ্গ পাহাড়শ্রেণীর গায়ে গায়ে 

ছড়াইয়া প্লড়িয়াছে অমানিশার ঘন অন্ধকার । হিংগুলাব বলি-গহ্বর 
নীরব নিথর । শত শত ছাগ ও মহিষের খণ্ডিত দেহ সেখানে পড়িয়া 
আছে ইতস্তত। ব্রাহ্গণ পাণ্ডা আগুয়াদের ডাকহাক তখন আর নাই, 
পুজা হোম ও ঝলিদানের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত তীর্থ যাত্রীর! যে যাহার তাবুর 
আশ্রয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। নিদ্রার কোলে গা ঢালিবার জন্য সবাই 
উদ্গ্রীব। এমন সময় গুক মংস্তেন্্নাথ গোরখনাথকে নিকটে 
ডাকাইলেন। গোপনে মৃহুন্বরে কহিলেন, “বৎস, তুমি আর নিদ্রা 
যেয়োনা, মধ্য রাত্রে মন্দিরে গিয়ে আরাধন। শুরু ক'র। আজ বড় শুভ 

যোগ, মহাদেবী নিশ্চয় প্রসন্ন! হবেন, বর দানে করবেন তোমায় কৃতার্থ।” 
নির্দেশ অনুযায়ী গভীর রাতে গোরখনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 

হইলেন ধ্যানস্থ । দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়! গিয়াছে, রাত্রির তখন শেষ 

যাম। সারা গর্ভগৃহটি হঠাৎ এক সময়ে শুত্র বর্ণ স্বর্গীয় আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। দেবী চিন্ময়ী মুক্তিতে দর্শন দেন, মধুর কণ্ঠে 
ডাকিয়। কহেন, “বংস, গোরখনাথ, তোমার ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধন- 
নিষ্ঠায় আমি গ্রীতা হয়েছি। আমার কাছে তুমি বর প্রার্থন! ক'র 1” 

“জগম্ময়ী, কৃপা ক'রে তুমি আবিভূ্তা হয়েছো, এতেই আমার 
জীবন হয়েছে সার্ক । আর আমি কি চাইবো! তোমার কাছে ?” 
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“বৎস, আমি আশীর্ববাদ করি, তুমি আজ থেকে অষ্টসিদ্ধির অধিকারী 
হবে। যোগী ও তন্ত্রসাধকের কামাধন মহাজ্ঞানের পথেও তুমি এগিয়ে 

যাবে, লাভ করবে শিব সারূপা 1” 

অন্তহিতা হইবার আগে দেবী একটি বিশেষ নির্দেশ তাহাকে দিয়া 
গেলেন । কহিলেন, “এখান থেকে সোঁজ। তুমি মহাতীর্থ অমরনাথে 
যাও, বিগ্রহীভূত পরমশিবকে দর্শন স্পর্শন করে ধন্য হও” 

পদত্রজে পথ চলিতে চলিতে গুরু ও শিষ্ত উভয়ে কাশ্মীরের 
অমরনাথে আসিয়া উপস্থিত। দেবাদিবের অত্যাশ্চ্য্য প্রতীক তুষারলিঙ্গ 

দর্শনে গোরখনাথের আনন্দের অবধি নাই। তাড়াতাড়ি নিকটস্থ 

হিমধারায় স্নান সারিয়া আসিয়া গুহামধ্যে তিনি ধ্যান ভজন শুরু 
করিয়া দিলেন | নত 

কয়েক প্রহর এভাবে একটানা অতিবাহিত হয়। এবার মতন্তেন্্নাথ 

শিস্তাকে ডাকিয়া মৃদৃম্বরে কহেন, “বৎস, আজ শিবচতুর্দশী । প্রাচীন 
প্রথা অনুযায়ী আজ এই শুভলগ্নে এই গুহায়, ভগবান অমরনাথের 

তুষার লিঙ্গের সম্মুখে যোগী ও যোগিনীদের উলঙ্গ নৃত্যোৎসব অনুচিত 
হবে ।১ তুমি তাড়াতাড়ি পেছনে সরে, দেয়াল ধেষে দাড়াও 1৮ 

কিছুকাল পরেই, দেখা গেল, জটাজুটবিলন্িত চিম্টা করঙ্গধারী 
একদল নগ্ন যোগী ও যোগিনী হুড় হুড়, করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ 

করিতেছে । তুষারলিঙ্গের সম্মুখে প্রণাম ও স্তবস্তরতি নিবেদন করিয়াই 
তাহারা পরম উৎসাহে নৃত্য গীত শুরু করিয়া দেয়। সমস্বরে উদ্গত 
হইতে থাকে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি আর ত্রিশূল চিমটার ঠন্ঠন্ শব্দ। 
সেই সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে অবিরাম চলে উলঙ্গ নৃত্য । এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়! 
অবাক বিম্ময়ে গোরখনাথের বাকৃস্ছুত্তি হইল না। নৃত্য গীত উৎসব 
শেষ হইয়া গেলে লিঙ্গ বিগ্রহের পুজ। ও কৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া মতন্তেন্্ 
ও গোরথ শ্রীনগরে ফিরিয়া আদিলেন।, 

৯ ব্রীগস £ গোরখনাথ জ্যাওড কানফাট্টা যোগী, । 

১ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গোরখনাথ এতকাল সাধন ভজন করিয়াছেন, 

পরিব্রাজনের পথে পথে পাইয়াছেন তাহার অমূল্য সাহচর্য । তারপর 

কঠোর সাধনায় ও দেবীর বরে অই্টসিদ্ধির এম্বধ্য হইয়াছে তাহার 
করায়ত্ত। কিন্তু একট! প্রশ্ন কেবলই তাহার মনের আনাচে কানাচে 

বার বার উকি মারিতে থাকে । 

গুরু মংস্যেন্দ্রনাথের যোগসাধনার ধার! তিনি অনেকাংশে আয়ত্ত 

করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কৌলমার্গের নিগৃট রহস্য ভেদ করিতে 

পারিতেছেন কই? দেবীর অপার কৃপা সত্বেও তান্ত্রিক তীর্থ হিংলাজের 

ভয়াবহতা ও বামাচারের প্রাধান্য তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে 

পারেন নাই। এই সেদিনও ভমরনাথের উলঙ্গ যোগী যোগিনীদের 

সমবেত নৃত্যের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বাধিয়াছে। 

মতস্যেন্্রনাথ অতি কৃপালুঃ পুভ্রাধিক স্নেহে গোরখনাথের সাধন 
জীবনকে তিনি লালন করিতেছেন, কিন্তু গুরুর কৌল সাধনা ও 
আচার আচরণ কি জানি কেন তাহার তেমন মনঃপুত নয় । 

গোরখনাথের ইঞ্চ হইতেছেন রজতগিরিসন্নিভ দেবাদিদেব মহাদেব, 
ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুচি শুত্রতার যিনি মূর্ত বিগ্রহ । তাছাড়া, আপন 

সাধনার পথে গোরখনাথ কঠোর ব্রহ্মচধ্য ও অপাপবিদ্ধ জীবনের 

আদর্শকেই বাছিয়া নিয়াছেন। তাই শৈবযোগধশ্মের সঙ্গে তন্ত্রের 

বামাচার ও বীরাচার-এর মিশ্রণ মংস্ক্দ্রনাথ যে ভাবে করিয়াছেন, 

মনে প্রাণে তাহ! তো তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। 

সেদিন স্ুযোগ পাইয়া গুরুর নিকট নিভৃতে নিজের মনের কথাটি 

খুলিয়৷ বলিলেন । 
মংস্তেন্্রনাথের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল মৃদ্ধ হাসির রেখা । সংক্ষেপে শুধু 

কহিলেন, “বৎস, জানতো, কলিতে মানুষ ব্বল্পায়ু। শক্তি-সাধনার পথেই 
তাড়াতাড়ি সে তার অভীষ্ট লাভ করতে পারে। নাথযোগতত্বের চরম 

কথা__নাধত্ব অর্জন, পরম শিবের সারূপ্যলাভ। এই শিবে পৌঁছতে 
হলে শক্তিকে যে আশ্রয় করতেই হবে। শক্তি ছাড়! শিব তো৷ শব 
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মাত্র। তোমার সাধন! ও সিদ্ধি আরে! পরিপক হোক্, তারপর এ সব কথ! 

উর্পলব্ধি করতে পারবে ।” 

যুক্তকরে, বিনয়নস্র বচনে গোরখনাথ নিবেদন করেন, “কিন্ত প্রতু, 
শিবকে যদি ইষ্ট বলে মেনে নিই, তবে সেই শিবেরই ত্যাগ-বৈরাগ্য ও 

শুদ্ধাচার অনুসরণ করাই কি ঠিক নয়? তার শুদ্ধবুদ্ধ জ্ঞানময়-সন্তায় 
সমরস হয়ে যাওয়াই কি কাম্য নয়? আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পরম 

শিবের ধ্যানেই সদা নিমগ্ন থাকতে পারি, শুচি-শুভ্র ও শিবময় হয়ে 
উঠতে পারি।” 

“বৎস, নাথধর্থের শ্রেষ্ঠ সাধন তুমি পেয়েছো, অভীষ্ট তোমার লাভ 
হবেই। কিন্তু লক্ষ্য রেখো শুদ্ধাচার ও নৈষ্ঠিকতার সুক্ম অহং বোধটি 
যেন তোমায় পেয়ে না বসে। আর কৌলসাধন সম্পর্কে বিচার করতে 
গিয়ে একটা কথ! সব সময়ে স্মরণ রাখবে । মহামায়াকে, মহাশক্তিকে 

পেতে হলে মায়াকে এড়িয়ে গেলে চলবে না-_তাকে ভেদ করেই এগিয়ে 

যেতে হবে ।» 

ক্ষণপরে গুরু আবার কহিলেন, “আমার সঙ্গলাভ এতকাল করেছো, 

তপস্তার ফলে সিদ্ধি ও যোগৈশ্বধ্যও লাভ করেছে৷ প্রচুর । এবার কিন্তু 
আমাদের ছাড়াছাড়ির পালা, বৎস” 

“সে কি কথ গুরুদেব! আপনার অদর্শনের কথ। যে আমি কোনমতে 
ভাবতেই পারছিনে |” 

“বৎস, এ বিচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। এর ফলে গুরু-দত্ত সাধন। 
আরো দান! বেঁধে ওঠার অবসর পায়। এ তোমার পক্ষে কল্যাণকরই 

হবে। এজন্য মোটেই তুমি বিচলিত হয়ো না। সত্যকার প্রয়োজন 
যখনি দেখা দেবে, তখনই পাবে আমার সাক্ষাৎ। আমার দৃষ্টি সদাই 
করবে তোমার অন্থুসরণ। এবার তুমি এককভাবে পরিব্রাজন ক'র, 

শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও সিদ্ধপীঠগুলোর পরিক্রমা শেষ ক'র।* 
সাশ্রুনধনে গুরু মংস্তেন্রনাথের নিকট হইতে গোরখনাথ বিদায় 

গ্রহণ করিলেন । 
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পদত্রজে চলিতে চলিতে গোরখনাথ সে-বার পাঞ্জাবের পালামপুরে 

আসিয়াছেন। এটি একটি জনবিরল গ্রাম, অদূরে চারিদিকে ঢেউ 
খেলিয়। চলিয়াছে উষর পার্ববত্যভূমি । মনে মনে ভাবিলেন, এখানে 

নিভৃতে কয়েকটা দিন ধ্যানজপে অতিবাহিত করা মন্দ কি? 

সারাদিন পথ চলিয়াছেন দেহ ক্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসাও বেশ পাইয়াছে। 

আসন বিছাইয়। এক অশ্বথ গাছের ছায়ায় বসিতেই, পাশের ক্ষেত হইতে 

এক চাষীব ছেলে সেখানে ছুটিয়া আপসিল। অপুর্ব তেজঃপুঞ্জকলেবর 
এই সাধু । চোখমুখ দিব্য প্রসন্নতায় ভবপুর। দেখামাত্রই বালক 
তাহার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইয়। পড়ে । 

ব্যগ্রন্বরে সে জানায়, “সাধুবাবা, যতদিন খুসী আপনি এখানে 
আনন্দে বসবাস করুন। সেবার জন্ঠ, ভোজনের জন্য কোন ভাবন। 

নেই। এই গায়েই আমরা থাকি । বাবার অনেকগুলো ক্ষেত, অনেক 

গরু মোষ। যা য! দরকার, বলুন। সব আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।» 
মধুর হাসি ছড়াইয়া গোরখ কহিলেন, “বেটা, আমার ভোজনের জন্য 

কিছুই তোমায় আনতে হবে না। কিছুদিন আমি উপবাসী থাকবো 

আর ধুনী স্বালিয়ে এখানে ধ্যান জপ ক'রবো। তুমি বরং আমায় কিছু 
শুকনো! কাঠ এনে দাও, ত হলেই আমি খুসী হবো |» 

বালক তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঈাড়াইতেই গোরখ আবার কহিলেন, 

“বেটা, তোমায় আমার আর একট! জরুরী কথা রাখতে হবে ।” 

“বলুন, সাধুবাবা |” 
“আমি আমার আসন পাতবো, আর ধুনী ম্বালিয়ে বসবো এ গভীর 

বনের ভেতর। যতদিন ওখানে থাকবো, কাউকে আমার কথা যেন 
বলো না। তোমাদের বাড়ীর কাউকেও না। তাহলে আমাব কাজের 

ব্যাঘাত হবে ।” 

সম্মতিস্চক মাথ। নাড়িয়া বালক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিয়। গেল । 

একটু পরেই একরাশ শুকনে কাঠ মাথায় নিয়া সে আসিয়া হাজির । 
বনের মধ্যে ঢুকিয়া একটি হূর্গম নিভৃত স্থান গোরখনাথ নির্বাচন 
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করিলেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া হোমের অনুষ্ঠান করিবেন। 

বালকের দিকে ফিরিয়! স্নেহপুর্ণ বচনে কহিলেন, “বেটা, রোজ এই 

পরিমাণ কাঠ এখানে তুমি আমায় দিয়ে যেয়ো । তোমার যুখন খুশী 

তখনি নীরবে আমার ধুনীর সামনে এসে বসতে পারো । কিন্তু সাবধান, 

আর কেউ যেন এখানকার খবর না পায়, এখানে এসে আমার কাজে 

বাধা না জন্মায় ।” 
হুই তিনদিন কাঠ যোগানোর পর বালক বড় চিন্তায় পড়িয়া যায়। 

নিজেদের ঘরে এত ভোজনের জিনিষ থাকিতে এমন একজন সাধু এখানে 

অনাহারে থাকিবেন ? সে কেমন কথা! ? শেষটায় বাপ মায়ের কাছে সব 

ঘটন। সে খুলিয়া বলে । 

সকলের পরামর্শক্রমে স্থির হয়, সাধু সেবার এখন ন্ুুষে।গ ছাড়া 

যাইবে না। তাছাড়া, গ্রামের প্রান্তে একজন সাধু উপবাপী থাকিবেন, 

তাও তো কল্যাণকর নয়। পরদিন ভোরে উঠিয়াই চাষীর পুত্র প্রচুর 
আটা, ঘি, চিনি নিয়। বনের মধ্যে উপস্থিত। 

যুক্তকরে নিবেদন ক'রে, “সাধু বাবা, আমার বাড়ীর সবাই এই তেট 
পাঠিয়ে দিয়েছে । আর উপোন ক'রে না৷ থেকে আপনি এ দিয়ে খাবার 
তৈরী করে নিন্।» 

শ|স্ত দৃঢ় খবরে গোরখ কহিলেন, “ওরে, যা তোকে নিষেধ করেছিলাম, 

তাই শেষটায় করলি? আমার কথা বলে ফেলেছিস্! কাল থেকে ষে 

গোটা গ্রামের লোক এসে ভিড় করবে । নাঃ_-ষে সম্কল্ল করেছিলাম 

তা হলে না। এখানকাব আসন আমায় ওঠাতেই হচ্ছে ।৮ 

বালকের চোখ ছুটি অশ্রুসঙ্জল হইয়। উঠে। কাতরম্বরে বলিয়৷ 

উঠে, “বাবা, আপনার ভোঙ্গনের জন্য এত কিছু নিয়ে এলাম, আর এসব 
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ?” 

বালকের ছলছল চোখের দিকে চাহিতেই গোরখনাথ কোমল হইয়া 
পড়িলেন। কাহলেন, “নাঃ । এসব তবে রেখেই দে। শিবজীর ভোগ 

লাগাই। রন্থুইর আগুন তো! আছে, কিন্তু জল কোথায় রে ?” 
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“তাইতো, আমাদের গা ষে মরুভূমির মত। কাছে তো৷ কোথাও 
অল নেই । বাড়ী কিরে গেলে কিছুটা ব্যবস্থা হয়তো হতে পারে |” 

“ওরে, তুই ছেলে মানুষ, এজ্ন্ত আবার কোথায় ছুটাছুটি করবি? 

তাছাড়া, তোদের দেশে এমনিতেই জলের অভাব-_দ্রচার মাইল দূর 
থেকে তা টেনে আনতে হয়। বাড়ীতে হয়তো এক আধ ঘড়া জল 

রয়েছে, তা নিয়ে এসে সবাইকে কষ্ট দিবি কেন 1” 

“তবে উপায় ?”-__হতাশ হইয়! বালক উত্তর দেয় । 

ইস্পাত নিম্মিত “গজ বা যোগীদগুটি অদূরস্থ ভূমিতে বিদ্ধ করিয়। 
গোরখনাথ কহিলেন, “ওরে, এখান থেকেই জলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, 

তুই এ নিয়ে আর ভাবিস্নে। এখন আয়, তাড়াতাড়ি শিবজীর ভোগ 

রান্নার যোগাড় করি ।” 

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই প্রোথিত দণ্ডের তলদেশ হইতে 
সশব্দে নির্গত হয় স্বচ্ছ জলের ঝর্ণীধারা। কলকল-নারদে এই ধারা 

ছুটিয়। চলে শু জনপদ ও শশ্তাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া । 

ভোগ রান্না শেষ হয়। ইষ্টদেবকে উহা নিবেদন করিয়। গোরখনাথ 

বালককে কহেন, “এসব প্রসাদ এনার তোদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে 

যা। আমায় উপবাসী থাকতে হবে আরো কিছুদিন । কাজেই এ 

দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই ।” 
বালক আর্তস্বরে কীাদিয়া উঠে, বলিতে থাকে, “প্রভু, আপনি 

সাধু নন, দেবতা, স্বয়ং শিবজী ! আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো 
না, কোথাও যেতে দেবো! না।” ছুই হাত বাড়াইয়া গোরখকে স্পর্শ 

করা মাত্রই তাহার দেহে দেখা! দেয় অলৌকিক স্তম্তন। নিশ্চল প্রাণহীন 
পাথরের মূত্তির মত থাকে সে দণ্ডায়মান । বালকটিকে ঠিক সেইভাবে 
রাখিয়া গোরখনাথ তাড়াতাড়ি বন ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়েন। 

পার্বত্য পথে আবার শুরু হয় তাহার পথ চল! । 

ইন্ডিয়ান এটিকুয়েরি--১৯০৩, পৃঃ ৩৭৮ ) দি ট্রাইব-স্ এও কাষ্টম্ অব দি সেন্ট 
পভিন্সেস অব ইপ্ডিয', পৃঃ ১৮৩ 
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শুদ্ধাচারী এক ভাট ব্রাহ্গণ দেই গ্রামে বাস ক'রে। রাত্রেই স্বপ্নষোগে 

সে লাভ করে এক যোগীর নির্দেশ, “ওগো, তোমরা গাঁয়ের সবাই 

এগিয়ে যাও বনের ভেতর । মহাযোগী গোরখনাথের স্পর্শ পেয়ে কৃষক- 

বালক হয়েছে সিদ্ধ সাধুরূপে রূপাস্তরিত। তার বাহাজ্ঞান ফিরে এলে 
সেখানে নিন্মাণ ক'র এক শ্বেত প্রস্তরের মন্দির, বিগ্রহ স্থাপন ক'রে 

ভক্তিভরে ক'র তার সেবা পুজা । 

ভাট যে সাধক-মন্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিল তারই প্রতিকৃতি স্থাপন 
কর! হয় নবনিম্মিত মন্দিরে । আজে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি 

বসর। গোরখনাথ ও তাহার শিশ্য গুগার মৃত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে এবং বহু সিদ্ধাচাত্যের পদধূলিতে এই স্থান পবিত্র হইয়া 
উঠিয়াছে। 

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথ প্রয়াগে পৌছিলেন। ভ্রিবেণীতে সান 
পূজা সমাপন করিয়৷ ভাবিলেন, নগরের প্রান্তে একটি কুটির বাঁধিয়। 
কিছুকাল নিভৃতে সাধন ভজন করিবেন । কিন্তু ছুই একদিন থাকিয়াই 

বুঝিলেন, রাজ্যমধ্যে মহ। বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে । 

এ অঞ্চলটি সে সময়ে ছিল রাজা হরভঙ্গের শাসনাধীন। রাজা 

বৃদ্ধ হুইয়াছেন, উন্মাদ রোগও কথ্চিৎ রহিয়াছে । কিছুদিন যাবৎ 

তাহার খেয়াল হইয়াছে-_রামরাজ্য হইতে শুদ্ধতর রাজ্য তিনি স্থাপন 

করিবেন। এক আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহার রাজ্যে পণ্যমূল্যের 
কোন তারতম্য ব! পার্থক্য থাকিবে না, সকল দ্রব্যেরই হইবে এক দর । 

এক সের চাল আর এক সের সোনা বা রত্ব প্রবাল একই দামে 

ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিতে হইবে । নহিলে দেওয়া! হইবে গুরুতর দণ্ড । 

রাজার বিশ্বাস, ইহার ফলে প্রঙ্জারা সমদর্শা ও শুদ্ধসত্ব হইতে শিখিবে। 

রাত্রেই কুটিরে ঘটিল মংন্যেন্দ্ের অলৌকিক আবির্ভাব। কহিলেন__ 
“গোরখ, তুমি তো মনের আনন্দে তীর্থ জান করার কথা ভাবছে!। এদিকে 

ষে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তুমি আজই এখান থেকে সরে পড়।» 
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প্রভূ এখানকার রাজার পাগলামী কতটা! গড়ায়, আর কি ঘটে, 
তা দেখতে আমার বড় কৌতুহল হয়েছে। সবটা না দেখে আমি 
এখান থেকে যাচ্ছিনে ।»__ম্মিতহাস্তে গোরখনাথ উত্তর দেন। 

“বেশ, তবে মজাটা ভাল ক'রেই গ্যাখো”-_যুচ.কি হাসিয়া মৎস্েন্্র 
অন্তদ্ধান হইয়া যান। 

এই রাজাদেশের ফল সহজেই অনুমেয় । বণিক মহাজনের! ভয়ের 

চোটে চোখে সরিষার ফুল দেখিতে শুরু করিয়াছে । হাটে বাজারে 

বিকিকিনি সব বন্ধ। জনসাধারণের পক্ষে খাগ্ঠি বস্ত্র ওষধ প্রভৃতি 

নিত্যকার বস্তু সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব । 

বাজারে সেদিন বচসা ও হাতাহাতি করিতে গিয়া একটি দুর্দাস্ত 
লোক এক দোকানীকে খুন করিয়া ফেলে। চারিদিকে মহা হৈ চৈ। 
রক্ষীরা আসিয়। খুনী লোকটাকে বাঁধিয়। নিয়া যায়, বিচারে হয় প্রাণদণ্ড। 

কিন্ত লোকটি যেমনি শক্তিমান তেমনি দুদ্ধর্ষ, তাহাকে আট্কাইয়া রাখ 
সম্ভব হয় না। রান্দর্রে কারাগার ভাঙ্গিয়া সে পলায়ন করে। পরদিন 

বহু চেগ্ায়ও আর তাহাকে ধরা গেল না। 

পাগল রাজ। গজ্জিয়া উঠিলেন, “এ খুনেটার মত লম্বা! চওড়া ও 

জোয়ান লোক এ রাজ্যে যত আছে সবাইকে জড় ক'র। আর তাদের 

মধ্যে যে সব চাইতে বলবান তাকে ধরে সর্বাগ্রে ফাসী দাও। তারপর 

ধীরে স্ুস্থে আসল অপরাধীটাকে খুঁজে বার কার। এ আদেশ না 

না মানলে নগরপালের গর্দান যাবে ।৮ 

ভয়ে নগরপালের মুখ শুকাইয়া যায়, সদলবলে তখনি রাজপথে 
তিনি বাহির হইয়া পড়েন। রক্ষীর! চারিদিকে জোর খোঁজাখুঁজি শুরু 
করিয়া দেয়। লম্বা চওড়া মানুষ দেখিলেই আর কথা নাই, গ্রেপ্তার 
করিয়া আনে । সার! নগরে মহ চাঞ্চল্য । 

ধ্যান পুজা সবে শেষ হইয়াছে, ঝুপড়ির ঝাপ বন্ধ করিয়া গোরখনাথ 
মেঝেতে দেহ এলাইয়! দিয়াছেন, কিছুটা বিশ্রাম করিয়। নিবেন । 

হঠাৎ তাকাইয়া দেখেন, গুরু মংস্তেন্দ্রনাথ কোথা হইতে তাহার 
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সম্মুখে আসিয়া আবিভূর্তি হইয়াছেন। ধড়মড় করিয়া উঠিয়। সাষ্টাঙ্ 
প্রণাম নিবেদন করিলেন। যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু কৃপাময়। তাই 
অধীনের কাছে বারবার ঘটছে আপনার অলৌকিক আবির্ভাব। এবার 
বলগুন, আমার প্রতি কি আদেশ ।” 

“বৎস, আমার কথা৷ কানে তুল্লে না, কৌতুহলের বশে এখনো 
এখানে রয়েই গেলে । কিন্তু এবার যে ঘোর বিপদ । রাজার অন্ুচরের! 

বছ লোককে নিধিবচারে গ্রেপ্তার করছে। এদের ভেতর (থকে বাছাই 
ক'রে নিয়ে একজনকে ওরা বধ ক'রবে |” 

“বেশতে। প্রহু, দেখি না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় |” 

“দেখার সুযোগ বেশী হচ্ছে কই, গোরখনাথ ? আমাদের দিন বুঝি 

ঘনিয়ে এলো।” 

“সে কি কথা, প্রভু ?” 
“তোমার আর আমার মত দীর্থাকার, সবল পুরুষ এরাজ্যে আর 

নেই। রকম যা দেখ.ছি, এবার আমাদের ছুজনেরই ফাসীকাঠে ঝুলবার 
পাল।।”-__মুচকি হাসিয়। মন্তব্য করেন মহশ্তোন্দ্রনাথ । 

এতকফণে গোরখনাথের হু'স হইয়াছে। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিবেদন 

করেন, “প্রভূ, তাহলে আপনি কেন অনর্থক এ বিপর্দে নিজেকে 

জড়িয়ে ফেলছেন? যেমনিভাবে শৃন্কামার্গ থেকে নেমে এই ঝুপড়িতে 
ঢুকেছিলেন, তেমনিভাবে এখনি অন্তহিত হয়ে যান। দোহাই আপনার, 
আর এক মুহুর্ত দেরী করবেন না। আমার অবিবেচনার ফলে আপনার 

বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে আমার ছুঃখের কিন্ত সীমা থাকবেনা ।% 
গোরখনাথের কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝুঁপড়ির দ্বার ভাঙ্গিয়া 

একদল রাজরক্ষী ঢুকিয়। পড়ে। বিশালকায় যোগীঘয়কে বাঁধিয়া নিয়! 
উপস্থিত করে নগরপালের কাছে। 

বাছাই করার পর দেখা গেল, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মংস্তেন্দ্রনাথ ও 
গোরখনাথই সর্বাপেক্ষা! বলশালী ও দীর্ঘবপু। দৈর্ঘ্যে হুজনেই সমান, 
আর দৈহিক শক্তি যে কাহার বেশী তাহ। বুঝা যাইতেছেন৷ । অগত্যা 
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পরের দিন নগরপাল ছুইজজনকেই বধ্যভূমিতে অপেক্ষমান রাজার কাছে 

উপস্থিত করিলেন। 

উন্মাদ রাজা কৌতুহলভরে সমুন্ন দেহ, শালপ্রাংশ মহাতুজ, ছুই 

যোগীর দিকে বেশ কিছু কণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। উভয়েই তুল্য 

বলশালী, কাজেই সহস! কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা তাহার পক্ষে সম্ভব 

হইতেছে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে উত্তেজিত স্বরে হুকুম দিলেন, 

“যাখো, এদের নিয়ে এত মাথ! ঘামাবার দরকার নেই। যে কোন 

একটাকে এক্ষুনি ফাসীকাঠে ঝুলিয়ে দাও ।” 

“মহারাজ, অবিচার করে যেন পাপের ভাগী হবেন না। চেয়ে 

দেখুন, ছুক্গনৈর মধ্যে আমিই বধের যোগ্যতর ব্যক্তি । আমাকেই ফাসীর 

মঞ্চে নেবার হুকুম দিন।»-__তাড়াতাড়ি বলিয়। উঠেন মতন্যেন্দ্রনাথ। 

গোরখনাথও মহ! ব্যগ্র। আবেদন জানান, “আমার দাঁবীই বেশী, 

মহারাজ । আপনি আমাকেই বধ করুন|” 

ছুই বন্দী সাধুই প্রাণ দিবার জন্য পরম উৎসাহে বারবার দাবী 

জানাইতেছে, হৈ-চৈ করিতেছে। বড় অদ্ভুত কথা, উপস্থিত নরনারী 

এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্। 

রাজা বিজ্জভাবে মাথা নাডিয়া কহিলেন, “দাড়াও, এর ভেতর্ন 

নিশ্চয় একটা গৃঢ় রহস্য রয়েছে, সেটা কি__মাগে জানতে হবে |, 

মতসো্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, “ওহে সাধু আসল ব্যাপারটা খুলে 
বল দেখি। প্রাণ দেবার জন্ত এমন কাড়াকা়ি করছে৷ কেন ছুজনে ? 

আসল খুনে অপরাধীট! পালিয়েছে তাঁই চটেমটে আমি হুকুম দিয়েছি-_ 

তার একটা বদলী লোককে তাড়াতাড়ি বধ কার। ত! তোমরা নির্দোষ 

হয়েও দুজনেই ফাসীতে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? সব 

কথা আমায় ভেঙে বল দেখি ।” 

মতস্তেন্্রনাথ সবিনয়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, আসল কথাটি কি 

জানেন, ঠিক এই সময়ে আজ এক পরম পুণ্যলগ্ন উপস্থিত হয়েছে। 

এই লগ্নে যে ভাগ্যবানের স্বত্যু হবে, তার হবে অক্ষয় ন্বর্গবাস। যে জন্ 
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সারা! জীবন এত কষ্ট করে এসেছি, তা আপনারই কৃপায় আজ অনায়াসে 
লাভ করা যাবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আর দেরী 
করবেননা) মহারাজ । এখনি আদেশ দিন প্রাণবধের জন্য 1% 

গোরখনাথও গুরুকে হটাইয়া দিয়া বারবার আর্তস্বরে জানাইতে 
থাকেন তাহার আবেদন । 

রাজা নীরবে কি যেন খানিকটা ভাবিয়া নিলেন, তারপর মন্ত্রীদের 
সঙ্গে চলিল গোপন পরামর্শ । 

উপস্থিত জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া আছে, পাগল! রাজা 
এবার কি হুকুম জারী করেন কে জানে? 

সভাসদ ও জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়৷ রাজা অতঃপর যে কথা 

ঘোঁষণ! করিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিলনা । কহিলেন, 
«আমি বিচার বিবেচনা ক'রে এবার একটা নৃতন সিদ্ধান্তে পেৌচেছি। 
ছুই সাধুই আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করতে 
চাচ্ছে। কিন্তু আমি তা কিছুতেই হতে দেবোনা। এই পুণ্যলগ্নের 
স্বযোগ আজ আমি নিজেই নেবো । আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, এ যাবৎ 

সংসারের ভোগন্ুখও ঢের করা হয়েছে। এবার ওপারের স্থখও আমি 

অর্জন করতে চাই । আর কাল বিলম্ব করা ঠিক নয়। মন্ত্রী, আমায় 

বধ্যমঞ্চে নিয়ে গিয়ে এখনি দেহান্তের ব্যবস্থা কর।» 

রাজার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয় এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 

সঙ্গেই সার! রাজ্যে শুরু হয় বিদ্রোহ, হত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিদাহ | 
মংস্তেন্দ ও গোরখ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়। পড়েন । 

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথের মনে নান! প্রশ্নই ভিড় করিয়া 

আসে। গুরু অন্তর্যযামী, সবই জানিতেছেন। গোরখের দিকে তাকাইয়া 

স্মিত হাস্তে কহিলেন, “বৎস, তুমি ভেবে। না, এই উন্মাদ রাজ তার 

খেয়াল-খুশীবশে বহু পাপ-কাজ করেছে । এবার অন্তত তাতে ছেদ 

পড়লো । পরমশিবের ইচ্ছায়, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে এই রাজ্যের 

 কিছুট। শোধনক্রিয়াও সম্পন্ন হলে। |» 
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“প্রভু, আপনি এখানে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত না হলে, আমায় 
মহা বিপদে পড়তে হতো 1৮- যুক্ত করে নিবেদন করেন গোরখনাথ । 

“বৎস, তোমায় তো আমি বলেছি, যখনি আমাদের সাক্ষাতের 

দরকার হবে, তখনি আমি আপন থেকে উপস্থিত হবো । বৎস, এবার 

তোমার পরিব্রাজন বন্ধ ক'র। স্থায়ী আপন স্থাপন ক'র কোন পবিত্র 

সিদ্বপীঠে, সেখানে বসে পূর্ণাঙ্গ ক'র তোমার সাধন! 1» 
বলিতে বলিতে মহাযোগী মৎস্তেন্্নাথ অস্তরীক্ষ পথে কোথায় অনৃশ্য 

হইয়া গেলেন । 

খ্যাত ও অখ্যাত বহু তীর্থ ও সিদ্ধগীঠ দর্শন করার পর গোরখনাথ 

সেদিন হিমালয়-তরাইর একশত মাইল দক্ষিণে এক নিবিড় বনে আসিয়া 
উপস্থিত। লোকালয় হইতে বহু দূরে এই স্থানটি-_-শাস্ত, ছায়াচ্ছন্ন ও 
নির্জন। সামনেই এক মনোরম সরোবর বিরাজিত। তীরে আসিয়া 

্াড়াইতেই মনে হইল, এটি-সাধনার এক অনুকুল ক্ষেত্র । 
ত্রিশল আশা ঝোল! নামাইবেন কিনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে 

হঠাৎ কাণে আসিল মতস্যেন্্রনাথের দৈবী কণ্ঠস্বর । অলক্ষ্যে থাকিয়া 
গুরু কহিলেন, “গোরখ., এইটিই তোমার নির্দিষ্ট সাধন-স্থল। এই 
সরোবরের নাম মানস-সরোবর । যুগে যুগে বহু সিদ্ধযোগী এর কুলে বসে 

তপন্তা করে গেছেন। সামনের এ সিদ্ধবকুলের তলে ঝুপড়ি বেঁধে 

তুমি সাধন শুরু করে দাও। এখানে বসেই লাভ করবে যোগীজীবনের 

বাঞ্ছিত সিদ্ধদেহ |” 

গুরু আরে! ভবিষ্যদূবাণী করেন, “বৎস, এখানকার সাধন শেষ হবার 

পর নৃতনতর যোগৈশ্বর্য্য তুমি লাভ করবে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ 

হবে তোমার আচার্য জীবন। বহু নাথযোগী, মুুক্ষু ও ভক্ত তোমার 
কাছ থেকে নিতে আসবে সাধন-নির্দেশ । তোমার এই সিদ্ধিস্থলকে 

কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে, এক পবিত্র শৈবতীর্ঘ, স্থ্ হবে এক সুন্দর 

নগর। পরিচিত হবে গোরখপুর বলে ।” 
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দৈবী ক নীরব হয়। গোরখনাথ হষ্ট মনে এখানেই বিছাইয়! বসেন 
তপস্যার আসন। 

গুরুদন্ত সাধনের পুর্ণ পরিণতি এবার তাহার লক্ষ্য এবং এজন্য করেন 
তিনি সর্ববস্বপণ। চরম কৃচ্ছ, ও কঠোর তপস্তার ভিতর দিয়! অতিবাহিত 
হয় এ সময়কার জীবন। দিন রাতের হু'স নাই, শীত গ্রীষ্মের নাই 

কোন পার্থক্বোধ। মাঘের নিশীথে, হাড়কাপুনে শীতের মধ্যেও 

্বচ্ছন্দে নগ্নদেহে তাহাকে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা হায়। 

গ্রীষ্মের দাবদাহ ও মধ্যাহ্ন মার্তগ্ডের করজালে থাকেন তিনি নির্ধিবকার । 
কত শ্রাবণের উন্নন্ত জলধারা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়ঃ ধ্যানতন্ময় 

সাধকের সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। কয়েকটি বৎসর এভাবে 

অতিবাহিত হয়। 

গুরু মতস্তেন্্নাথের কৃপায় এবং দেবীর বরে ইতিপূর্বেবেই গোরখনাথ 

অষ্টসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। অপরিমেয় যোগৈশ্বধ্যও হইয়াছে করায়ত্ত। 
এবারে আসিয়া উপস্থিত হয় প্রকৃতিবশীত্বের হূর্লভ শক্তি । 

মাসের পর মাস ধ্যানস্থ ও সমাহিত থাকার পর এক এক দিন 
গোরখনাথ নয়ন উন্মীলন করেন। প্রকৃতি তাহার সেবার জন্ত আগাইযা 

' আসে কিস্করীর মত। ক্ষুৎ-পিপাসার উদ্রেক হওয়া মাত্র অরণ্যের 
বৃক্ষ হইতে পতিত হয় কত নপক রসাল ফল। গড়ায়! গড়াইয়। 
এগুলি উপস্থিত হয় মহাসাধকের পদপ্রান্তে ! 

একাদিক্রমে কয়েক মাস হয়তো ধ্যানস্থ হইয়। কাটাইয়াছেন। 

হঠাৎ একদিন দেহবোধ ফিরিয়া আসে, ইচ্ছ৷ জাগে শীতল জলে স্নান 

সমাপনের জন্ত । সরোবরের ক্রীড়ারত হস্তীগুলি অমনি ব্যাকুল হইয়া 

ছুটিয়া আসে, মহাযোগীর সারা দেহে বর্ষণ করিতে থাকে শুগু-বাহিত 
জলধারা । 

স্বেচ্ছাময় গোরখনাথ প্রায়ই কঠোর পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেন। 
" আত উদ্যাপন শেষ হইলেই আকাশের গায়ে ভাসিয়৷ উঠে জলভরা 

শ্যামল মেঘপুঞ্জ। অজ্র বর্ষণের মধ্য দিয়া তাহা হোমকুণ্ডের আগুন 
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নিভাইয়! দেয়, সিক্ত ও রসঙ্গিগ্ধ করে মহাষোগীর তপ্ত দেহ। প্রকৃতির 

স্বতঃস্ফূর্ত সেবা এমনি করিয়৷ সতত আগাইয়। আসে শক্তিধর মহাসাধকের 
উদ্দেশে । 

এই সরোবরের তীরে বারো! বংসর কঠোর সাধনা করার পর 
গোরখনাথের মভীষ্ট কথঞ্চিৎ পূর্ণ হয়। ইষ্টদেব শিবের সাক্ষাৎ লাভ 
করিয়া তিনি কৃতার্থ হন। 

স্নেহপুর্ণ বচনে দেবাদিরেব কহেন, “বৎস গোরখনাথ, তোমার জন্ম 

হয়েছিলো আমারই বরে, তাই সাব্বিক সংস্কার নিয়ে তুমি হয়েছিলে 
আবিভ্তি। এবার তোমার সাধনায় প্রসন্ন হয়ে, তোমায় আমি বর 
দিলুম। কায়াসিদ্ধি ও নাথত্ব তুমি অজ্জন ক'র।” 

কৃতার্থ সাধকের ছ্বই নয়নে ঝরে আনন্দের অশ্রুধারা। ইষ্টদেবের 

চরণে বার বার লুটাইয়া তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। 
স্ব্লকাল পরেই আবার শোন! যায় স্বর্গীয় কম্বর। দেবাদিদেব 

কহেন, “বৎসঃ তোমার তপঃপ্রভাবে এই সাধনগীঠ পবিত্র হয়ে উঠেছে, 
এখন থেকে বন্ছ মুমুক্ষু সাধকের আগমন ঘটবে তোমার কাছে। তাদের 
তুমি সাহায্য ক'র।” 

“প্রভু, সে তো আচাধ্যের কাজ । এই গুরু দায়িত্বভার নেবার ইচ্ছে: 
আমার কোনদিন হয়নি। ইষ্টরূপে আজীবন ভজনা করে এসেছি 

আপনাকেই । আপনার সর্ববপাশমুক্ত, সদাবৈরাগী, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত 
স্বরূপকেই রেখেছি আমার আদর্শ ক'রে । এবার ভক্ত সাধকদের টেনে 
এনে আমায় আবার জড়ানো কেন ?” 

ম্মিতহাস্যে শিব কহেন, “বৎসঃ এ তো! তোমার নিজের কাজ নয়, 

এ যে খ্রশ্বরীয় কাজ। সাধনার মন্দরকথা হচ্ছে, জীবকে শিবে পরিণত 

করা। এক একটি জীব দিব্য আলোকবপ্তিকা হয়ে বলে উঠবে_ আর 

তা থেকে প্রজ্জলিত হবে আরো অজস্র আলোর শিখা । এই পরম্পরা 

তে! তাদেরই রক্ষা ক'রে চলতে হবে, যার! ঈশ্বরের চিহিত সেবক। তুমি 

ঘে তাদেরই একভ্রন।” 
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বলিতে বলিতেই স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা সংহরণ করিয়৷ দেবাদিদেব 
মুুর্তমধ্যে অস্তরীক্ষে অদৃশ্য হইয়া! গেলেন । 

যোগ্ীবর গোরখনাথের সাধনৈশ্বর্যের বিপুল খ্যাতি ও নানা কাহিনী 
অনতিকাল মধ্যে এই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে । মানসরোবরের 

চারিদিকে ধীরে ধীরে জড়ো! হইতে থাকে সাধনকামী যোগী সন্াসীর 

দল। গোরখনাথের তপস্যাদীপ্ত রূপ, অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও 

ব্যক্তিত্বে অচিরে তাহারা আকৃষ্ট হইয়া! পড়ে। অনেকে আশ্রয় পায় 
তাহার চরণে। অচিরে এই অঞ্চলটি সিদ্ধ সাধক গোরখনাথের নামানুসারে 

পরিচিত হইয়া উঠে গোরখপুর নামে । 

রসেশ্বর-সাধনা! কায়াসিদ্ধির একটি প্রাচীন পন্থ।। জরা মরণহীন 

নৃম্ম, দিব্যদেহ বা রসময়ী তন্থু' আশ্রয় করিয়। এই পন্থার সিদ্ধযোগীরা 

ক্রিলোকের সর্বত্র বিচরণ করিতে পারেন বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। এই 
সম্প্রদায়ের নেতা অল্লাম প্রস্তর ও গোরখনাথের শক্তি সংঘর্ষের এক 

চাঞ্চল্যকর কাহিনী উত্তর ভারতে প্রচারিত আছে। 
সে বার অল্লাম ঘুরিতে ঘুরিতে গোরখপুরে আসিয়া পৌছিয়াছেন। 

গোরখনাথের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথ৷ শুনিয়। সদলবলে তখনি তাহার 
সাধনগীঠে গিয়। তিনি উপস্থিত। 

কথ প্রসঙ্গে কায়াসাদ্ধর তত্ব নিয়! উভয়ের মধ্যে বিতর্ক শুরু হইয়া 

যায়। নিঞ্জ পন্থার গৌরব বাড়াইতে অল্লাম বড় বেশী উৎসাহী । তাই 
রসেশ্বর দর্শনের গুণগান করার সঙ্গে নাথ-সাধন প্রণালীর নিন্দাও তিনি 

শুরু করিয়৷ দিলেন । 

গোরখনাথ একথ। শুনিয়া মহ। উন্তেজিত। সরোষে কহিয়া উঠিলেন, 

“আচাধ্যবর, যুক্তিহীন শুন্যগর্ভ কথ! বলে তো কোন লাভ নেই। আর 
অনর্থক এই বিতর্ক ও নিন্দাবাদেই ব! কি প্রয়োজন? বরং আনুন, 
নাথযোগীর কায়াসিদ্ধি কি বস্ত্র, তার একট! প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি এখনি 
আপনাকে দিচ্ছি ।» 
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«এ অতি উত্তম প্রস্তাব” সোৎসাহে অল্লাম-প্রতু উত্তর দেন। 
«আমি আপনার সামনে দাড়ানো রয়েছি। এ তীক্ষ খড়া দিয়ে 

আপনি আমায় আঘাত করতে থাকুন, আমার এই সিদ্ধ দেহের একটি 

রোমও যর্দি আপনি কর্তন করতে পারেন, তবে স্বীকার করবো 

সিদ্ধাচার্যরূপে গণ্য হবার কোন অধিকার আমার নেই ।৮ 

অল্লাম প্রভূ বারবার সজোরে আঘাত হানিতে থাকেন, কিন্ত 

গোবখের সিদ্ধদেহের কোন তারতমাই ঘটিতে দেখা যায় না। শুধু 
বারবার শুনা যায় আঘাতজনিত ঘোর শব । 

অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অল্লাম সহান্তে বলিয়া উঠেন, “ওহে নবীন 
নাথযোগী, আমি স্বীকার করছি--তোমার দেহের একটি রোমও স্থানচ্যুত 
কর! যায়নি, ছিন্নও হয়নি । কিন্তু ভায়া, খড়াঘাতের ফলে শব উিত 

হবে কেন? তবে নিশ্চয় কোথাও কোন একট! সংঘর্ষ হচ্ছে । সত্যকার 

সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহ হবে মহাকাশের মত শব্দহীন, বিকারহীন। 

তোমার গুরু মতস্তেন্্নাথকে জিজ্ঞেস করো, তার শিষ্যের কায়াসিদ্ধি 
“কেন এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি 1” 

অতঃপর অল্লাম-প্রভু গোরখকে আহ্বান জানান তাহার নিজদেহের 
'সিদ্ধত্ব পরীক্ষার জন্য । শাণিত অস্ত্দ্বারা গোরখনাথ উপধুর্ণপরি আঘাত 
করিতে থাকেন, কিন্তু আচাধ্ের দেহের বিন্দুমাত্র বিকার বা বৈলক্ষণ্য 

ঘটিতে দেখ! গেল না। এ সিদ্ধেহ যেন নীরব নিম্পন্দ একখণ্ড মহাকাশ 

ছাড়া আর কিছুই নয় । 

এবার গোরখের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকাইয়া অল্লাম জয়গর্বের 

হো-হে! করিয়া হাসিয়া উঠেন। তারপর ভক্ত শিষ্যগণসহ ধীরে ধীরে 

সেস্থান হইতে নিষ্কান্ত হইয়া যান। 
গোরখনাথের মাথায় ভীড় করিয়৷ আসে চিন্তারাশি। এযাবৎ কঠোর 

সাধনা তিনি কম করেন নাই । গুরু তাহার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন 

অকৃপণ করেঃ শিব-বরে কায়সাদ্ধি ও নাথত্ব লাভও সম্প্রতি তাহার 

ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্ত কায়াসিদ্ধির মধ্যে, কোথায় কোন্ সুক্জমতম স্তরে 
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যেন একটা ফাঁক রহিয়। গিয়াছে। তবে কি তাহার নিজের কোন 

ক্রুটির ফলে সাধনা! আজে! পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিতেছে ন1 গুরু মহারাজ 

কাছে থাকিলে, সব কথ! হয়তো৷ জানা যাইত। 

বারবার তাই অন্তরে উঠে আত্তি__কোথায় রহিয়াছেন হার 

গুরু শিবন্বরূপ মৎস্তেন্্রনাথ 1 কখন, কিভ।বে, পাইবেন তাহার দর্শন ও 

সাধন-নির্দেশ ? 

সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়া সন্কল্ল করিলেন, গুরু কোথায় আত্মগোপন 

করিয়া আছেন জানা নাই। কিন্তু এবার তাহার বর্তমান অবস্থিতি 

নিজ শক্তিবলেই তিনি জ্ঞাত হইবেন। 

ধ্যানাবিষ্ট হইতে না হইতেই দৃষ্টি তাহার প্রসারিত হইয়। গেল 

সুদূর পূর্ববেশে, কদলীরাজ্যে_কামরপে ।১ কিন্তু একি অশিশ্বাস্য 

কাণ্ড! মহাশক্তিধর গুরু, যিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়ান, তাহাকে তো 

সেখানে স্বন্বূপে বিরাজমান দেখিতেছেন না? শত শত রূপসী তরুণী 

দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। নাথধন্মের আদর্শ, এতিহ্া ও নিজ সাধনার 

ধরশ্বধ্য বিস্মৃত হইয়া তিনি ভোগনুখে ডুবিয়া আছেন। মনে হইছেছে, 

আয়ুক্ষালও তাহার আর বেশী নাই। 

কামরূপ নারীরাজ্য- ইন্দ্রজালের রাজ্য । এখানকার মায়াবিনী রাণী 

রূপের ফাদে মংস্তেন্্রনাথকে বাধিয়! ফেলিয়াছেন। একি তাহার ছুঃসহ 

অবস্থা! এখনি যে ইহার প্রতিকার চাই। 

সঙ্গে সঙ্গেই গোরখনাথ তীহার দিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা স্থির করিয়া 

ফেলিলেন। হয়তো কোন প্রারন্ধবশে গুরু এই ছুর্ভোগ ভূগিতেছেন । 

হার উদ্ধার সাধন যে কোন উপায়ে করিতে হইবে, আর এজন্য গোরখ, 
কাজে লাগাইবেন তাহার যোগ-সামর্থ্য | 

পপ.» লা 

১ কদলীরাজ্যের অবস্থিতি সম্পর্কে ভট্টশালী, শহিছুল্লাহ, রাজমোহন নাথ £ £ভূতি 
পত্তিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে মায়াবিনী স্ত্রীরাজ্য হিসাবে আমাদের 
মনে হয়, ইহা_-কামরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কাশ্মীরের প্রথযাত এতিহাসিক 
কহলন রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক প্রাগজ্যেতিক্ষপুরের স্ত্রীরাজ্য জয় করার কথ) 
লিখিয়াছেন। কাজেই আমাদের বর্ণিত স্ত্রীরাজ্য একটি এতিহাসিক সত্য । 
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স্বল্প কার্যে পরিণত হইতে দেরী হইলনা। যোগবিভূতির বলে 
মহাযোগী গোরখ তৎক্ষণাৎ উত্ভীয়মান হইলেন অন্তরীক্ষে ৷ মুহুর্তমধ্যে 
উপস্থিত হইলেন আসামের সেই নারী-শাসিত দেশে । 

রাজ্যে প্রবেশ করার পথেই যোগী জালম্ধরীপাদের সঙ্গে তাহার 
দেখা । মৎস্যেক্্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই জালন্ধরীর ঠোঁটে 
রহস্যময় বাঁকা হাসি খেলিয়৷ গেল। কহিলেন, “ওঃ, তুমি দেখছি কোন 

খোঁজ খবরই রাখো না। তোমার গুরু যে যোগসিদ্ধি-টিদ্ধি সব ছেড়ে 
দিয়েছেন, বিভোর হয়ে রয়েছেন এখানকার বূপসীদের প্রেমে । এ রাজ্যের 

রাণী মঙ্গলা আর কমলার মায়ার কুহকে তিনি যে একেবারে 

আত্মবিস্মৃত।” 

গোরখনাথ ত্রস্তপথে কদলীর রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত। রাণীর 
মহাসতর্ক, মংস্যন্দ্রকে সব সময়ে আগ.লাইয়া রাখেন, বিদেশ হইতে 

যে সব যোগী সন্ন্যাসীরা আসেন তাহাদের সহিত কোনমতেই তাহাকে 
সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়না । 

ভাবিয়। চিন্তিয়! গোরখনাথ যোগবলের সাহায্য নিলেন। রূপসী 
রঙ্গিনী নর্তবকীর বেশ ধারণ করিলেন মুহূর্তমধ্যে । তারপর এই মোহিনীর 
সাজে মাদল হস্তে নিয়া রাজ-সভায় মৎস্তেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া তিনি 

উপস্থিত। বাংলার লোকগাথায় যোগীবরের লীলা-অভিনয়ের এ চিত্রটি 

বড় মনোরম হইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে-_ 

দেহ রূপ গুণ গোষ্ষ দূরে তেয়াগিয়। 
স্ত্রীর রূপ ধরে গোর্ষট মায়া ত পাতিয়া। 
কাল ধল ধূপে কেশ আমোদিত করি 
বিচিত্র কানড় ছান্দে বান্ধিল কবরী । 
তাহে বেটি সরু তরু কুন্থুমের মাল! 

মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িছে বিজল!। 

অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে কনক-মন্থিকা 

পিঠে পাটথোপ দোলে নামে মধুরিক! | 
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বিচিত্র পাটের তুনি মেঘগঙ্গাজল 
নান! চিত্র ধৌত তাহে দেখিতে উজ্জল । 
কপালেত সাজাইল দিয় পত্রাবলি 

এমন সিন্দুরের ফোটা পরিলা সুন্দরী । 
রূপসী নর্তকীর সাজে সজ্জিত গোরখকে দেখিয়। রাজসভায় আলোড়ন 

উঠিল । এদিকে গোরখ কিন্ত বিপদে পড়িলেন, মনোহারিণী তরুণীর বেশে 
মহস্যেন্দ্ের দরবারে প্রবেশের অধিকার তো পাইয়াছেন, কিন্ত তাহার 

কাছে বক্তব্য উখবাপনের সুযোগ কই ? কুহকিনী নারীরা চারিদিকে | 

তাহাদেরই মায়াপাশের বিরুদ্ধে তিনি বলিতে আসিয়াছেনঃ একটু কিছু 
বলিতে গেলেই তাহার অনর্থ বাঁধাইয়া বসিবে। আত্মবিস্মৃত গুরুর 

কাণে কাণে গোপনে পুর্বিজীবনের কথা তুলিবেন, পুর্বিস্থৃতি জাগাইয়া 

তুলিয়! তাহার উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহার ও উপায় নাই। 

ভাবিয়! চিন্তিয়া গোরখনাথ তাহার মাদলের ধ্বনিতে সঞ্চারিত 

করিলেন যোগশক্তি। সেই ধ্বনি ও স্ুুরলহরীর মধ্য দিয়া গুরু মত্স্যেন্দ্ 

শুনিলেন শিষ্তের আকুল আবেদন, উপলব্ধি করিলেন তাহার নিজের 

চৈতন্ত সম্পাদনের প্রচেষ্টা । নৃত্য ও মাদল বাদনের মাধ্যমে গৌরখের 

এই তন্ব-মালাপনের কাহিনীটি বড় অপুর্ব। আমাদের পল্লীকবিদের 
প্রতিভার স্পর্শে এ কাহিনী বড় রসমধুর হইয়া__ 

টিম টিম করিয়া মাদলে দিল সান, 

কর্ণপথে যেন কত আবৃত হইল প্রাণ। 
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত, 

সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ। 
লঙ্গ মহালঙ্গ ছুই দূতে বাহে তাল, 

ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল। 

নাচস্ত যে গোর্থনাথ মাদলে করি ভর, 

শৃন্েতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সব নর। 

নাচস্ত ষে গোর্থনাথ ঘাঘরের রোলে, 
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কায়। সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে । 

হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে, 

আপনে ডুবাইলো। ভরা, গুরু মোছন্দরে। 

মাদলের বোল বারবার ধ্বনিত হইতেছে, আর মংস্েন্দ্রের কাণে 
তাহা পৌছিতেছে বিস্বৃত যোগসাধনার নূতন সক্কেতরূপে । কায়া-সাধনার 
সিদ্ধি ও যোগী-জীবনের পরম এখর্য্য গুরু আপন ভাগ্যদোষে হারাইয়া 

বসিয়াছেন। তাই শক্তিধর শিষ্য গোরখনাথ আজ তাহার পুনরুদ্ধারে 

ত্রতী। অবশেষে তাহার এই চেষ্টা ফলপ্রন্থ হইর। উঠে, মানসপটে গুরুর 

পুর্ব জীবনের বিস্মৃত অধ্যায়টি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতে থাকে। 

রূপপী নারীকুলের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া, উদ্ধারকর্তা শিষ্ের হাত ধরিয়! 

রাজপুরী হইতে তিনি নিক্রান্ত হইয়া পড়েন। 

কদলীরাজ্য অতিক্রম করিয়াই কিন্তু মৎস্তেন্্নাথ ধারণ করেন তাহার 
অপরূপ লীলাময় মুন্তি। দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিক স্থুল দেহটি পরিণত 
হয় জ্যোতির্ময় দিব্য দেহে! আকাশপথে তখনি তাহ তীব্রবেগে ধাবিত 
হয়। যোগযুক্ত হইয়া গোরখনাথও উড়িয়া চলেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে । 

মুহূর্তে উভয়ে পার হইয়। চলেন প্রায় হাজার মাইল পথ, তারপর 

গোদাবরী তীরে এক বনমধ্যে আসিয়া একযোগে ভূতলে অবতরণ করেন। 
সম্মুখে, গহন অরণ্যের মাঝখানে বিরাজিত এক ক্ষুত্র ভজন কুটির । 

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে গোরখনাথ চাহিয়া! দেখেন, গুরু মস্তেন্দ্রনাথ 

স্থুলদেহে সেখানে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট । আর তাহার সম্মুখে কয়েকটি 
সেবক ভক্ত যুক্ত ক'রে বমিয়। আছে । 

বিস্ময়ের উপর বিন্ময় ! গুরুর যে দিব্যদেহ অনুসরণ করিয়া তিনি 

এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন-__ধীরে ধীরে তাহা সম্মুখে উপবিষ্ট গুরুরই 
দেহে মিশিয়া গেল । 

একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! গুরুদেব মংন্তেন্দ্রনাথ তবে কি 
ইতিপূর্বে কদলীরাজ্য ছিলেন না? সেখানে গিয়া গোরখনাথ এতদিন 
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বাহ কিছু দেখিয়। আদিলেন, যাহা কিছু করিলেন, সবই কি তবে স্বপ্ন ? 

অথবা তাহার মায়াবিভ্রম ? 

গুরু সম্প্রতি আসামে গিয়াছিলেন কিন! জিজ্ঞাসা! করিতেই সেবকের৷ 

হাসিয়া উঠিল। কহিল, “গত কয়েক বৎসর যাবৎ গোদাবরী তীরে, 

এই পবিত্র ভূমিতেই যে তিনি রয়েছেন সাধনরত। একদিনের তরেও তে৷ 
এ স্থান ত্যাগ করতে দেখ! যায় নি।৮ 

সেই মুহুর্তে গোরখনাথ উপলদ্ধি করিলেন, গুরু তাহাকে বিভ্রান্ত 
করিয়াছেন মায়ার খেলায় কদলীরাজ্যের সব কিছু ঘটন! তাহারই 

রচিত ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে 

তীব্র অন্থুতাপ। যে গুরু নাথযোগে মহাসিদ্ধ, মহাজ্ঞানের অধিকারী, 
দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সতত যিনি সিদ্ধ যোগী সন্ন্যাসীদের যুক্তি ও 

জ্ঞান বিতরণ করিয়া ফিরেন, সেই গুরুকে উদ্ধার করার প্রশ্ন উঠে কি 

করিয়।? ধাহার কৃপায় অপরিমেয় যোগসিদ্ধি গোরখনাথের করায়ত্ত 

হইয়াছে, সেই মহান আচাধ্যকে তিনি উদ্ধার করিলেন, এমন উদ্ধত চিন্তা 
কি করিয়া তাহার মনে স্থান পাইল? 

ধ্যান-সমাহিত সিদ্ধাচাধ্য মতস্তেন্্রনাথ এবার ধীরে ধীরে নয়ন 

উন্মীলন করেন। ন্নেহপুর্ণ ত্বরে কহেন, “বৎস গোরখনাথ, তুমি যা 
ভাবছো, তা" বথার্থ। কদলীরাজ্যে আমি মায়াপুরী* নিন্মাণ করেছিলাম 
তোমারই কল্যাণ ও শিক্ষার জন্য 1” 

অনুতাপের সুরে, যুক্ত করে গোরখনাথ কহিলেন, “প্রভু, কদলী 

ছেড়ে আপনার গোদাবরী তীরের এই আশ্রমে পৌছুবার পরই আমার 
চৈতন্যোদয় হয়েছে। বুঝেছি, আপনার শক্তি ও জ্ঞানের পরিমাপ নেই, 
আপনার পক্ষে সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ হবার প্রশ্ন ওঠে না।” 

“বৎস, নাথযোগীর পরমকাম্য সম্পদ মহাজ্ঞান লাভের যোগ্যতা তুমি 

লাভ করেছো, সিদ্ধদেহ থেকে দিব্যদেহে উত্তরণের সময়ও তোমার 
হয়ে এসেছে । তোমার সপগ্তধাতুময় দেহ যোগাপ্নিতে দ্ধ হয়েছে, সত্য, 

১। কল্যাণ, সম্ত অন্ক--পৃঃ ৪৮০-৯১--নাথ সম্প্রদায় কি মহাসিহ্ধ। 



মহাযষোগী গোরখনাথ 

কিন্তু গোরখনাথ, তোমার এই অধ্যাত্ম-রূপাস্তরের পথে বড় বাধা হয়ে 
ঈাড়িয়েছিল তোমার অতিরিক্ত নৈষ্িকতা আর শুদ্ধতাজনিত সুক্ষ 
অহংবোধ। আমাদের নাথধন্ম যোগ ও তন্ত্র এই যুগ ভিত্তির ওপরই 

প্রতিষ্ঠিত। অথচ তস্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রসাধনার আচার আচরণকে তুমি মনে 
মনে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলে, বস ।৮ 

“আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রভু । সহজাত সংস্কারবশেই আমি হয়তো 
এটা করেছি ।” 

গ্থ্যা, আর এই কারণেই আমার প্রচারিত কৌলযোগিনী তত্ব 
তোমার তেমন মনংপুত হয়নি। বৎস, জন্মান্তরের সংস্কার ভন্মীভূত 
না হলে? আত্মাভিমানের প্রচ্ছন্ন কাটাটি দূর না করলে, নাথযোগ-সিদ্ধির 
চরম স্তরে তো তোমায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তাইতো আমায় এত 

কাণ্ড করতে হলো ।১ এবার হয়তো বুঝেছো, আমাদের নাথমার্গে 
ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ত সাধনই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য ।” 

যুক্ত করে, নত শিরে গোরখনাথ গুরুর তত্ব-উপদেশ স্বীকার করিয়। 

নিলেন। সবিনয়ে কহিলেন, «আজ্তে হ্যা, আপনার কৃপায় আজ বুঝতে 

পারছি-_ 

একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো। ভোগাশ্চৈককরে স্বয়ম্ 
অলিপ্তস্তাগভোগাভ্যাম্ 55778 1৮ 

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন গোরখনাথ। শুদ্ধ সংস্কার নিয়াই 

তিনি জন্মিয়াছেন, তারপর সাধনজীবনকে গড়িয়া! তুলিয়াছেন পবিত্রতা ও 

্রহ্ষচর্যের ভিত্তির উপর । কৃচ্ছ, ও তপশ্চর্য্যার কঠোরতা ও এ জীবনে 

কম করেন নাই। এসবের ফলে অবচেতন মনে হক আত্মাভিমান 
 স্্_-- শ১- শী” ০ শাশশ্ীীীীশীশা _----শশিশীীশাশটি _শ্পীশ্ীশিশীীগাতি শােপপীশিপটিত শপ শিস 

১। নাসিক ও বোম্বাই অঞ্চলে পুরাতন জনশ্রুতি আছে যে, গোরখগুরু 
মতস্যেন্্র শিষ্তের অহংবোধ নষ্ট করার জন্য মায়াজালের স্যরি করেন এবং রমণীর 

মোহে আবদ্ধ হওয়ার এক মিথ্যা লীলা-অভিনয় করেন। বোম্বাই অঞ্চলের জনপ্রিয় 
নাটক মায়ামচ্ছীন্দর-এ মৎস্তেন্্রনাথের এই লীলামাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। 

৩৭ 



ভারতের সাধক 

অবশ্যই কিছুট। জাগিয়াছিল এবার গুরু তাহা নিশ্চিহ্ন করিলেন, পরিশুদ্ধ 
আধারে ত্বালাইয়া দিলেন পরম চৈতনের জ্যোতি। 

শি্যকে মংস্তেন্্র স্নেহভরে নিকটে ডাকিলেন। কহিলেন, “বৎস, 
গোরখ, তুমি নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছো, কায়াসাধনা তোমার হয়েছে 
পূর্ণাঙ্গ, তদুপরি রাজযোগের নিগৃঢ় তত্ব উদ্ভামিত হয়েছে তোমার 
সত্তায়। এবার ভূমি দেশের দিক দিগন্তে গিয়ে নাথ-সাধনপন্থার প্রচারে 

ব্রতী হও। পরমতত্ব বিতরণ ক'র প্রকৃত অধিকারী সাধকদের |» 

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যদদিইবা গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, আবার কি 

তাহাকে হারাইতে হইবে? গোরখনাথের ছুই চোখ ছল ছল করিয়। 
তাঁমে। কিন্ত গুরুর আদেশ শিরোধা্য ন। করিয়াই বা উপায় কি? 

পরদিন স্থান ত্যাগের জন্ প্রস্তুত হইয়াছেন। ভক্তিভরে মতস্তেন্দের 

পাদবন্দনা করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “বৎস, তোমায় আমায় 

বিচ্ছেদ কি ক'রে হতে পারে? তোমায় যে আমি পূর্ণরূপে অঙ্গীকার 
করে নিয়েছি। যখনই যেখানে থাকবে, সেখানেই আমায় তোমার পাশে 

পাবে কি প্রচ্ছন্নে কি প্রকাশ্যে ।৮ 

অতঃপর ভারতের বহু পবিত্র তীর্থ গোরখনাথ পরিক্রমণ করেন এবং 

এই স্থযোগে অজস্র শৈব সাধককে দান করেন দীক্ষা ও সাধন। তাহার 

কপালীলা ও যোগ বিভূতির বিস্ময়কর এশ্বর্যয এই সময়ে নানা স্থানে 

প্রকৃটিত হয়। ভক্ত জনসাধারণ ও যোগী সাধকদের কাছে গোরখনাথের 

এই কাহিনীগুলি আজো! প্রিয় হইয়া রহিয়াছে । 

গোরখনাথের গুরু মতস্তেন্্রনাথ ছিলেন মহাসমর্থ সাধক । সমকালীন 

ভারতের তিনি শ্রেষ্ঠ কৌলাবধূত। তাহার রচিত 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' এক 
অবিস্মরণীয় গ্রন্থ । এ দেশের শৈব, শান্ত ও বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যে এই 

গ্রন্থের মধ্যাদা অপরিসীম । 
নেপালের রক্ষক ও অভিভাবকরূপে মতস্তেন্দ্র দীর্ঘকাল পুজা পাইয়া 

আসিতেছেন। নেপাল ও তিববতের বৌদ্ধদের মতে, তিনিই হইতেছেন 

৩৮ 



মহাযোগী গোরখনাখ 

প্রভু অবলোকিতেশ্বর-_ধাহার উপর এ যুগের ভার বহনের দায়িত্ব সন্ত 
রহিয়াছে। কিন্তু নেপাল ও তিববতের বৌদ্ধেরা মৎস্যন্্রকে বৌদ্ধ 

সন্াসী বলিয়া যত গৌরবই করুক না কেন, আসলে তিনি বৌদ্ধ 
মোটেই ছিলেন না । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে, মতস্তোন্দ্রের 

স্থবিখ্যাত কৌলগ্রন্থ আলোচনা করিলে তাহাকে কখনই বৌদ্ধ বলিয়া 
মনে করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, নাথ-সাধকদের পরম 

শ্রদ্ধেয় গুরুরূপে পরিচিত হইয়াও মংস্তেন্্র বৌদ্ধদের উপাস্ত দেবতারপে 
গণ্য হইয়াছেন, অসামান্ত মধ্যাদা পাইয়াছেন। ইহাই তাহার বড় 

বৈশিষ্ট্য, ৷ তাছাড়া, গোরখের কায়াবোধ গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে 

পশ্তরস্তক বা পশু-হত্যাকারীরপে২ । পশুহত্যার সহিত যিনি জড়িত 

তিনি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ হইতে পারেন ন। 

মংস্তেন্্র সম্বন্ধে অবশ্যই আরো বল। যায়--“তিনি গোরক্ষের গুক ও 

কানফাট। সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নেপলেই তিনি শৈব ধর্মের প্রচার 

করেন। তিনি পাশুপত শৈব সন্াসীরূপে নেপালে গমন করেন বলিয়। 

তাহার শৈব বিগ্রহ নেপালে রহিয়াছে৩।” 

কৌলসাধনার অন্থতম শাখ। যোগিনী-কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়। 
মতস্তেন্্র কীত্তিত। তাহার রচিত কৌলশান্ত্র এক সময়ে পুর্বব ও উত্তর- 
ভারতে খুবই প্রচারিত ছিল। কৌলজ্ঞান-নির্যয়ের প্লোকঃ “কামরূপে 
ইদং শাস্তরং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে”-_ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

শুধু কামরূপ, পূর্ববভারত, নেপাল ও তিববত কেন, সারা ভারতের 

উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ|ধলে বিস্তারিত হইয়াছিল এই মহাকৌল সাধকের 
আদর্শ ও সাধন প্রণালী । ভারত সীমান্তে, সুদূর কাশ্মীরের সাধক 
সমাজেও সে সময়ে প্রচারিত ছিল মস্েন্্রনাথের সাধনৈশ্ব্যের খ্যাতি । 

তাই দেখি, একাদশ শতকের বহুলশ্রুত সাধক ও দার্শনিক, শৈবাগমের 

৯ শাস্ত্রীঃ বৌদ্ধগান ও দৌহা_পৃঃ ১৬। ২ ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ £ 
এস, বি, এস__ভল্যু ৬১৯ নি. ৩ কল্যাণী মলিক £ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, 
দর্শন ও সাধন প্রণালী-__পৃঃ ৩৩ 
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শক্তিধর আচার্য, অভিনবগুপ্তের রচনায় রহিয়াছে মতস্তেন্দ্র বা মচ্ছন্দ- 

বিভূর স্তিগান__ 
রাগারণং গ্রন্থিবিলাবকীর্ণং 

যে! জালমাতানবিতানবৃত্তিঃ। 

কলোস্তিতং বাহাপথে চকারস্তায়ে 

স মচ্ছন্দবিভূঃ প্রসন্ন; ॥ 
( তন্ত্রালোক ১৭) 

__জাল-বুননকারী সুদক্ষ ধীবর তার তানা-পোড়েন দিয়ে, গ্রন্থি আর 

ছি্রসহ বহুবিচিত্র জাল ক'রে নির্মাণ । এমনিভাবে বাহা জগতের স্বষ্টি- 
জাল ধিনি সদ! করছেন বয়ন__সেই মতস্তেব্দ্র-বিভু প্রসন্ন হোন আমার 
প্রাতি। 

মতস্বেন্দ্রের মতই মহাসমর্থ ও বন্ুকীন্তিত সাধক ছিলেন গোরখনাথ । 

গুরুর নিকট হইতে নাখধন্মের দীক্ষা নিয়া, গুরুর নির্দেশিত পথে সাধন- 
ভজন সমাপ্ত করিয়া যোগী গোরখনাথ উদ্ভাবন করেন এক নৃতনতর 
সাধনপথ। সে পথ তাহার স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জল, তাহার অসামান্য 

পবিত্রতা ও সাধন-প্রজ্ঞায় কল্যাণময় । 

গোরখের ইষ্ট হইতেছেন উর্ধরেতা মহাযোগী শিব_-শিরে ধাহার 
রুক্ষ জটার ভার, কণ্ঠে বিভূষিত হাড়ের মালা, পরিধানে বাঘছাল। 
ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই ইঠ্দেবকে পাইতে হইলে অনুসরণ 
করিতে হইবে কঠিনতম বৈরাগ্যের পথ, জয় করিতে হইবে দেহস্থিত 

মহাবায়ু, লাভ করিতে হইবে নাদপিদ্ধি। ভোগের পথে ন৷ গিয়া দেহের 
মহারসকে করিতে হইবে উদ্ধায়িত। সহত্রার ক্ষরিত অযৃত পান করিয়া 

গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত শৈবযোগীকে হইতে হইবে সাক্ষাৎ শিব । 

শিব-সিদ্ধ গোরখনাথ তাহার অন্ুগামীদের মধ্যে শিবেরই বেশতৃষা» 

ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুদ্ধতার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে 

অবশ্য নাথ সম্প্রদায়ে বামাচার ও পশ্বাচার-এর মতবাদ প্রবল হইয়। 



মহাযোগী গোরখনাথ 

'উঠিন্লাছে, কিন্ত গোরখ তাহার নিজ জীবনে এ সবের প্রাধান্য কোনদিনই 
দিতে চাহেন নাই। 

গোর্থ বিজয়, ময়নামতীর গান এবং অন্যান্ত গ্রন্থ হইতে দেখা যায়, 
গোরখ কামিনী সংস্পর্শ হইতে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নিফ্ষামত| ও 
পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ । মংস্তেন্্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর 
গুরুর কৌলাচার ও তান্ত্রিকতার পথ তিনি অনুসরণ করেন নাই-_ 
অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার উপদিষ্ট যোগমার্গের পথ । ত্যাগ ও 
বৈরাগ্যের পথে, শুদ্ধাচার ও বীধ্য ধারণের পথে নাথসিদ্ধির এক 
নিজন্ মার্গই তিনি আপন সাধনশক্তি এবং অলৌকিক প্রতিভার বলে 
রচন। করিয়া গিয়াছেন। 

গোরক্ষবিজয়-এ উল্লেখিত গোরখনাথের জন্ম কাহিনীর মধ্যে এই 
মহাযোগীর পরিশুদ্ধ সাধনজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে, 
আদি পুরুষের 

জট ভেদি নিকলিল যতি গোর্খনাথ, 
সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধির কাথ৷ তাহার গলাত। 

এই গ্রন্থের কাহিনী ও তথ্যাদিতে মহাযোগীর এক অপরূপ শুচিতুত্র 
মহিমময় মৃদ্তি আমরা ফুটিয়া উঠিতে দেখি। গোরখ-চরিত্রের মূল্যায়ণ 
করিতে গিয়া! সাহিত্য-গবেষক ডক্টর দীনেশ সেন লিখিয়াছেন,- 

“গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা বুথিকার ন্যায় শুভ্র, 

তাহার চরিত্র-মাহাত্ব্য বঙ্গ সাহিত্যের আদি যুগের একটি প্রধান 

দিকৃনির্দেশক স্তভ্ত। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি 
প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়। দেখাইতেছে। বিশাল অদ্রিশ্রেণী 

যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ গোরক্ষবিজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ 

যুগ নির্দেশক চিহ্ন । এই চিহ্কের পর--ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের 

এলাকা, তখন ব্রাহ্মণ আসিয়! সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন, গ্রাম্য 

ভাষাকে অবজ্ঞ। করিয়া সংস্কৃত শব্দ বারা বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন 
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এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও 
প্রেম কুন্দ্রমাকীর্ণ পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন।**.*- 

গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন এক একটি করিয়া জয় করিয়া 

ইয়ুদ্দিশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুষ্টিতভাবে স্থর্যাপরায়ণ। নারীর ললাম সৌন্দর্য্য 
প্রেম নিবেদনের নব নব কষ্ঠিপাথরে তাহার চরিত্র কতবার কবিত 

হইল,--কিন্ত প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল, তাহা খাঁটি সোন!। 

পার্বতী শিবের নিকট স্পদ্ধ৷ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার মায়ার নিকট 

যোগীর সাধনা কোন্ ছার! অন্যান্ত যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া 

ধৃত হইলেন, মীননাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন; কিন্তু 

গোরক্ষনাথের নিকট পার্ববতীর উচ্চ শির ছেট হইল!» 

দশম শতক হইতেই গোরখনাথ সারা ভারতে খ্যাত হইয়া আছেন 

অলৌকিক শক্তিধর সাধক ও শ্রেষ্ঠ যোগীরূপে । উত্তর ও পশ্চিম ভারতে 

তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। এসব অঞ্চলের অসংখ্য 

গ্রামে তাহার এবং তাহার উত্তর সাধকদের মহিমা ও যোগসিদ্ধি নিয় 

অজ্ম্্ গল্প গাথা রচিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক এতিহ্যের স্থষ্টি হইয়াছে। 
বাংলা হইতে পাঞ্জাব, নেপাল হইতে রাজপুতনা, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান 

হইতে দার্ষিণাত্য অবধি সর্বত্র তাহার সাধনা ও সিদ্ধির চমকপ্রদ 
আধখ্যায়িক। বিস্তারিত। 

গোরখ নিজে যোগসিদ্ধির শীর্ষে বিরাজমান, এক বিরাট শৈব-যোগী 

সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-_সাধারণ্যে ধাহারা পরিচিত কানফাটা- 

যোগী নামে। হঠযোগ ও রাজযোগের পুনরুজ্জীবনকারী মহাসাধক- 
রূপেও এদেশের ধন্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার কীন্তি চিরকাল অক্ষয় 

হইয়! থাকিবে । 

নেপালের গোরা জাতি ও গোর্থা রাজ্যের রক্ষক এবং অভিভাবক 

মহাপুরুষরপে গোরখনাথ অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী । গৃহস্থদের 
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কপালু আশ্রয়দাতা এবং দেব-বিগ্রহরপেও সেখানে তিনি এযাবৎ পুজা 

পাইয়া আসিতেছেন।১ 

গোরখনাথের নামাঙ্কিত বহু সরকারী মুদ্রা নেপালের বিভিন্ন রাজ- 
আমলে দীর্ঘদিন চলিয়া আসিয়াছে২, সেখানকার জন জীবনের মূলে 
গোরখের মাহাত্য ও প্রভাব গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে । নেপালে 

জনশ্রতি আছে_গোরখ একবার নেপালবাসীর উপর অত্যান্ত ক্রুদ্ধ 

হওয়ায় সেখানে একাদিক্রমে বার বংসরকাল অনাবৃট্টি চলিতে থাকে, 

রাজ্যময় হাহাকার উঠে। এই সঙ্কট সময়ে গোরখ-গুরু মংস্তেন্রকে 
ছুটিয়া আসিতে হয় এবং তাহার কৃপায় বারিবর্ষণ ঘটে । 

গোরখনাথ শুধু ভারতের অন্যতম সিদ্ধাচাধ্য ও শৈবযোগী বলিয়াই 
পরিচিত নহেন, এদেশের সাধক ও সাধারণ ভক্ত নরনারীর দৃষ্টিতে 
তিনি অধিষ্িত এক আরাধ্য দেবতারূপে। শিবের অবতাররূপে তিনি 

বহুস্থানে পূজিত হইতেছেন, এবং বহু শৈব মন্দিরে তাহার পুজা অনুষ্ঠিত 
হইতে দেখা যায়। তবে কান্ফাটা নাথযোগীদের মঠ মন্দিরেই তাহার 
বিগ্রহ বিশেষ ভক্তি-সহকারে অচ্চিত হয়। 

গোরখপুরে যোগীবরের গদি রহিয়াছে, সেখানকার মন্দিরে তাহার 
চরণ, দেববিগ্রহের চরণের মতই আরাধিত হয়। কাথিওয়াড়ে ও 
শকলদ্ীপে ভক্তের! তাহার “রণ, নিয়মিতভাবে পুজা করিয়া থাকেনও। 

গোরখনাথের বিগ্রহ নানা স্থানে যোগী শিষ্তেরা স্থাপন করিয়াছেন । 
গোরখমণ্তী পাটনের নয় মাইল পুবে, সরন্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। 
পশ্চিমাঞ্চলের ইহা একটি বড় নাথপীঠ। এখানকার গুহায় গোরখের 
বিগ্রহ পূজিত হয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সিদ্ধস্থানে ও 

ত্রিন্বকে গোরখনাথের মৃত্তি শ্রদ্ধাভরে রক্ষিত আছে। দমদমের গোরখ- 
বাশুরীর মৃত্তিটি কয়েকশত বৎসর যাবৎ পুজা পাইয়া আসিতেছে । 

১ সিল্ভ' লেভিঃ ল' নেপাল্্-__ভলুয ১, পৃঃ ৩৫২। ২ ক্যাটালগ, অবূ. 
দি কয়েন্স্ ইন্ ছা ইত্িয়ান মিউজিয়ামঃ ভি, ম্মিথ_-ছলুযু ১১ পৃঃ ২৮৯-৯৩। 
৩ ডক্টর মোহন সিং-এর মতে শৰলম্বীপ মানে শকঘীপ, আধুনিক শিয়ালকোটের 
নিকটস্থ একটি স্থান £ গোরথনাথ- পৃঃ *৩ 
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ভারতের সাধক 

ভারতের নানা অঞ্চলের কালভৈরব মন্দিরে এবং সাধক গৃগার 
মন্দিরগুলিতে গোরখনাথের বিগ্রহ বিরাজিত দেখা যায়। প্রতি বৎসর 

দাং চাংড়। হইতে দেবী পাটনে একটি প্রস্তর-লিঙ্গ শোভাযাত্রা করিয়া 

€নওয়। হয় এবং তাহার পৃজা করা হয়। ভক্তের! মনে ক'রে, এ লিঙ্গটিতে 
গোরখনাঁথের অধ্যাত্বসত্ব নিহিত রহিয়াছে । বেলগীঁও-এর কান্ফাটা 

যোগীরা তাহাকে পৃজা করেন মন্দিরের অধিষ্ঠাত। দেবতাজ্ঞানে। পাহাড়ী 
গুর্থারা গোরখনাথের মৃত্তি গৃহের একটি বিশেষ স্থানে স্থাপিত করিয়া ফুল 
বেলপাতা৷ দিয়। নিত্য প্রণাম ক'রে আর মন্দিরে পুরোহিতের দ্বার! তাহার 
বিগ্রহ পুজা ক'রে নৈষ্ঠিকভাবে। সাড়ম্বরে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া এসব 
মন্দিরে ভোগানন নিবেদন করা হয় এবং পুরোহিত ও ভক্তের! সবাই 
মিলিয়া গোরখনাথের বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। 

প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান পণ্তিত তেসিতোরির মতে, গোরখপন্থী কান্ফাটা 

যোগীরা প্রধানত উত্তর ভারত হইতেই সর্ববত্র ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসারকালে যোগীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইহাদের 
প্রভাব প্রতিপত্তি গড়িয়া উঠে তখনই যখন বৌদ্ধবা্দ জনজীবন হইতে 
অপস্ত হইতে থাকে-_আর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা 

দেয় নব উজ্জীবন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের দিনে তৎকালীন 
সমাজের বহু যোগীসাধক ইহার প্রভাব-গণ্তীর ভিতরে অনিবাধ্যরূপে 

আকহিত হইয়াছিলেন। আর গোরখনাথই সেই ধর্মননেতা যিনি পড়ন্ত 

বৌদ্ধসমাজে মিশিয়া-যাওয়া যোগীদের বাহিরে টানিয়া আনেন, নৃতনতর 
ও সমুদ্ধতর আধ্যাত্মিক ছত্রছায়। তলে তাহাদের করেন সমবেত ।১ 

চলতি নাথধন্্ ও নাথ-যোগপন্থাকে উপনিষদের দর্শন ও সাধনার 

সহিত অস্বিত করাও ছিল এই মহান শৈবযোগীর এক বড় অবদান। 

গোরখনাথ আচাধ্য শঙ্করের খুব বেশী পরব্তা ছিলেননা এবং ত্রাঙ্মণ্য 

জাগৃতি হইতে প্রেরণা পাইয়াই যে তিনি নাথপন্দথেরপুর্নগঠনে প্রয়াস 
ছইয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। 
তে এল, পি, পি, তেসিতোরি__যোগী ( ( কান্ফাট্টা কানফাটা )__ই-আর-ইঃ পৃই ৮৩৪ 

০ হ৪ 
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মহাযোগী গোরখনাথ 

গোরখনাথের নৃতন ধন্মান্দোলনের আর এক বড় বৈশিষ্ট্য-_ইহাতে 
জাতি বা বর্ণের বিচার নাই। ইষ্টদেব শিবের উপাসনা সবাই অবাধে 

করিতে পারে। অবধূত ও নাথ হওয়ার যোগ্যতা এবং জীবনুক্ত 
হওয়ার অধিকার যে কোন সাধকেরই রহিয়াছে। প্রয়োজন শুধু সমর্থ 
গুরুর নির্দেশে একনিষ্ঠভাবে সাধন করিয়া যাওয়া । 

জাতিগোত্রের বাধাবন্ধনহীন সর্বজনীন মুক্তির আহ্বান মধ্যযুগে 
স্পষ্টতর ও সোচ্চার হইয়! উঠে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতির 

আন্দোলনে । পূর্ববস্থ্রী গোরখনাথ ও গোরখপন্থী যোগীসাধকদের উদার 
ভাবধারা অবশ্যই মধ্যযুগের এই ধর্ম্মাচাধ্যদের অনেকাংশে অনুপ্রাণিত 

করিয়াছে, ব্যাপকতর অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি নিন্মাণে সাহায্য করিয়াছে। 

ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা, সংগঠনশক্তি ও সাধনসিদ্ধির এশ্বর্যে গোরখনাথ 
ছিলেন দশম ও একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ ধন্মনেতা । তাহার প্রতিষ্ঠা ও 
মাহাত্ম্য তাহার গুরু মতস্েন্্রনাথকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর 
জি, এ, গ্রীয়ারসনের মতে,_-এ দেশের সমস্ত লোকগাথ! ও আখ্যায়িকা 
হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, শিষ্য গোরখনাথ তাহার গুরু মতস্েন্দ্রনাথ 
অপেক্ষা অনেক বেশী কীত্তিমান ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন কর্ণবেধযুক্ত 

কান্ফাটা যোগী সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রবর্তক এবং ধারক বাহক 1১ 

কাণফাটার! যে মূলত শৈব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের 
ইষ্ট হইতেছেন শিব, খক্বেদে যিনি রুদ্ররূপে স্তত। এই রুদ্র ধ্বংসের 
প্রতীক- মহা ভয়ঙ্কর । যভূর্বেবদেই প্রথমে আমর! তাহাকে ঈশ্বর এবং 

মহাদেব নামে অভিহিত হইতে দেখি। অথ্বববেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে রুদ্র 

হইতেছেন পশুপতি-_-পশুজগতের অধিপতি । উপনিষদে লক্ষ্য করি, 
এই দেবতা রুদ্রই হইয়া উঠিয়াছেন জগতশরষ্টা, দেবাদিদেব__-পরম পুরুষ | 

গোরখনাথী যোগীরা শিবের রুদ্রূপের, ভয়াল সর্ববধ্বংসী রূপের 

উপাসনাই প্রধানত করিয়। থাকেন। মহৎ ভয়ং বজ্ং সমুগ্কতং_-এই 
রূপেরই মনন চিন্তন তাহাদের কাছে বেশী কাম্য । কাল ভৈরবের 

৯ জরাইজাপিভিন অব. দিলি পাও এক পৃ০২০ 
৪ € 
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বিগ্রহ তাহাদের অতি প্রিয়। ঘযোনীলিঙ্গ ও শক্তি-উপাসনায়ও দেখি 

ঠাহাদের প্রচুর উৎসাহ ।৯ তবে এই শিবকে আবার জগতের শ্রষ্টা 

জীবের চৈতগ্াদাতা এবং মঙ্গলদাতা পরম পুরুষরূপেও তাহারা আরাধনা 

করেন । ৃ 

শিবের সর্ববত্যাগী মহাবৈরাগী রূপটিই এই যোগীদের প্রিয়। এই 

রূপের তাহারা শুধু ধ্যান মননই করেননা, নিজেদের চেহারায় এনং 

সাজ সঙ্জায়ও করেন ইহার অনুকরণ। 

নাথধর্মের তত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্বতান্ত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে 

ধারণ। পৌষণ করেন, বৌদ্ধতত্ত্র হইতে কালক্রমে ইহা! বিচ্ছিন্ন হইয়াছে 

এবং পরিগ্রহ করিয়াছে শৈবধর্মের রূপ। কিন্তু এই ধারণার মূলে 

কোঁন সত্য নাই। আসলে নাখধশ্ম ভারতের স্থুপ্রাচীন সিদ্ধমত হইতেই 

উদ্ভূত এবং ইহ! তাহারই এক বিবস্তিত রূপ । এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধ 
যোগীর৷ রসায়ন ও হঠযোৌগের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং 

এই সাঁধনাকে বলা হইত-_কায়াসাধন। এই সাধনার বলে সাধকের 

দেহ হইত পন্ক ও পরিণামবিহীন, ল[ভ করিতেন তিনি জরামরণহীন 

অমর জীবন । 

ভেষজ ও রসায়ন প্রয়োগে যে যোগসিদ্ধি অর্জন করা যায়ঃ যোগ- 

শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও সঙ্কলক খষি পতগ্রলি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । 
যোগন্ুত্রের কৈবল্যপদে পাই-__জান্মৌষধি-মন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ | 
এই স্ত্রের ব্যাখ্য। করিতে গিয়া মহামুনি ব্যাস ও বাচম্পতি বলিয়াছেন, 

ওষধি দ্বারা সিদ্ধি বলিতে ভগবান পতঙ্জলি সেই যোগীদের কথাই উল্লেখ 

করিয়াছেন-___রসায়নের প্রয়োগ দ্বারা ধাহার1 হইতেন আপ্তকাম। ওঁষধি 

» গোরখনাথী কান্ফাটাদের মধ্যে কয়েকটি দল তৃতীল্্ ও চতুর্থ শতক হইতে 
বামাচারের সাধনা! গ্রহণ করিয়াছে । বাংলা ও হিমালয় অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব 
পূর্ব্বে বেশী ছিল। ইহাদের পঞ্চমকার সাধনে আছে-_মছ্য, মাংস, মৎস, মূদ্রা, 
মৈথুন মগ্যং মাংসঞ্চ মুদ্রামৈথুনমেব মকার পঞ্চকঞ্চেবচ মহাপাতকনাশনম্--যোগ, 
তন্ত্র ও বৌন্ধবাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে-__ব্রীগস্ঃ পৃঃ ১৭২ 
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সম্পর্কে এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায়-_সিদ্ধমার্গ ও তাহার শাখা! নাথমার্গ 
পতগ্রলির আগেও প্রচলিত ছিল। 

কায়াসাধন ও রসায়ন প্রয়োগের পথ অবলম্বন করিলেও 

নাথযোগীরাঃ বিশেষত গোরখনাথী কান্ফাটারা, প্রধানত শৈববাদ ও 
রাজযোগের ধার ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। নাধধর্মের যূল প্রবক্তা 
হইতেছেন শিব, এবং এই সম্প্রদায়ের সর্ববাপেক্ষা খ্যাতনামা! ও শক্তিধর 
যোগী গোরখনাথকে সাঁধকেরা বু সময়ে শিবাবতার বলিয়াই স্তব 

স্তুতি করিয়াছেন, আরাধনা করিয়াছেন । এই ধন্মের অন্ুুগামীদের 

ইষ্টবিগ্রহ শিব । কান্ফাট। সাধক, সন্ন্যাসী ও যোগীরা ষে সব পবিত্র 
স্থানে তীর্থবন্ন করিতে যায়, সেগুলিতে শৈবদেরই প্রাধান্য এনং 

মন্দিরগুলিতেও বিরাজমান রহিয়াছে শিবমৃত্তি বা লিঙ্গ। বেশভুষার 
দিক দিয়াও নাথযোগীরা যোগশ্বর শিবকেই সদা অনুকরণ করেন। 

শিবের প্রিয় সিদ্ধি ও গঞ্জিকা সেবনে এনং শিবের গালবাগ্ভ বম্বম্ 

শব্দ উচ্চারণেও দেখা! যায় তাহাদের পরম উল্লাস । 

শুধু নাথপন্থী সাধকদের মধ্যেই নয়, ভারতের নানা শ্রেণীর শৈস 
উপাসকদের মধ্যেও যষোগীবর গোরখনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম । 

বুদ্ধের পরবন্তাঁ যুগে একমাত্র আচাধ্য শঙ্কর ছাড় আর কোন ধর্মনেতা 
তাহার মত এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনে এমন দুরপ্রসারী প্রভাব 

বিস্তার করিতে পারেন নাই। 

শঙ্করের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ে, প্রজ্ঞ। ও দার্শনিক তত্বের আলোকে 

সারা ভারতের সারম্বত জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উপনিষদ, 
বেদান্ত ও গীতার যে জ্ঞানমার্গী ভাষ্য তিনি প্রচার করেন এদেশের 

ধন্দমজীবনকে তাহ। নৃতন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করিয়। তোলে । 

সে তুলনায় গোরখনাথের অব্দানও কম নয়। আমাদের দেশের 

ধর্মজীবনে প্রবল প্রাণস্পন্দন তিনি আনয়ন করেন, আর এই মহান 

এশ কণ্ম সম্পন্ন করেন সিদ্ধ শৈবষোগীদের নিগুঢ় সাধনতত্ব প্রচারের মধ্য 
দিয়!। উপনিষদ, গীত! ও বেদান্তের প্রামাণিকত। তিনি খুবই মানিতেন, 
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যথাযোগ্য শ্রন্ধাও দিতেন, কিন্তু অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন 

যোগন্রিয়া ও যোগ সিদ্ধির উপর । 

শঙ্কর ছিলেন ঈশ্বরদত্ত অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী, ঠাহার 

প্রভাব প্রধানত বিস্তারিত হইত আচাধ্য ও চিন্তানায়কদৈর মাধ্যমে । 

তাহার প্রতিষ্ঠিত চারি মঠের সন্যাসীবর্গ ও তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্তেরা 

জনজীবনকে নবপ্রেরণায় উদ্ধ,দ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর গোরখ- 
নাথের কন্ম-প্রণালী ছিল অন্যরূপ। তিনি এবং তাহার উত্তর সাধকেরা 

চলিয়াছিলেন যোগ ও অস্ত্রের নিগুঢ় সাধনার পথ বাহিয়া-_অত্যাশ্চ্ধ্য 

ও অলৌকিক সিদ্ধির পথ ধরিয়!। 

গোরখনাথের কালনির্ণয় সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে নান। মত 

রহিয়াছে। পাঞ্জাব তাহার পুণ্যময় লীলার এক প্রধান স্থান। সেখানকার 

জনশ্রুতি ও গল্পগাথায়ও তাহার কৃপাধন্ত শিষ্য গৃগাঃ পুরণভগৎ, রন্বা, 
রসালুর নানা! মনোহর কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে । এই সব শিষ্যদের 
এীতিহাসিক কাল অষ্টম হইতে একাদশ শতক । তাই গোরখনাথকে 

কোন মতেই তাহাদের পরবর্তী কালের লোক বলিয়া ধরা যাঁয় না। 

গোপীষ্ঠাদ, ভর্তুহরি, ভোজ, রাণী-পিঙ্গল! প্রভৃতি সম্পকিত কাহিনীর 

কাল বিচার করিলে যোগীবর গোরখনাথের আবির্ভাব সময় ধরিতে হয় 

একাদশ শতকের আগে। 
কবীর ও শিখ ধর্মগুরু নানকের লেখায় তাহার নানা উল্লেখ মিলে । 

“গোরখনাথ কী গোষঠী”তে গোরখনাথের সহিত কবীর ও নানকের 
সংলাপ দেওয়া আছে। উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিত এই সংলাপের উপর 

ভিত্তি করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, _গোরখনাথ, কবীর ও নানক প্রায় 

সমসাময়িক । কিন্তু “গোরখ নাথ. কি গোষ্ঠী”-র এ সংলাপঞ্চলি যে সতা 
নয় এবং পরবর্থীকালের ভক্তদের কল্পনা প্রস্তুত তাহা! কবীর ও নানকের 

দোহা এবং সমকালীন সাহিতোর তথ্য হইতে নুগ্রমাণিত হইয়াছে । 

৪৮. 



ৃ মহাযোগী গোরখনাথ 

বাস্তবিক পক্ষে গোরখনাথ আবিভূ্তি হন কবীর ও নানকের কয়েক শত 
বৎসর পুর্বে 

রাজপুতনার লোকগাথায় গোরখনাথ ও বাগ্লারাও-এর কাহিনী 
প্রচলিত আছে । মহাযোগীর কৃপায় বাঞ্পা একটি ছুধারী তলোয়ার প্রাপ্ত 

হন এবং তাহার আশীর্নবাদে তিনি মেবারের সিংহাসন অধিকার করেন। 
বাপ্লারাও-এর রাজত্ব শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে । রাজস্থানের 

এই এতিহাসিক তথ্য মানিয়া৷ নিলে গোরখনাথের কাল আসিয়া দাড়ায় 
অইম শতাব্দীতে । 

বাংলার সাহিত্য, লোকগাথ। ও কিনম্বদন্তী হইতে গোরখনাথ ও তাহার 

সম্প্রদায় সম্পর্কে বু মূল্যবান মালমশলার সন্ধান মিলে । প্রধানত পাল 

রাজাদের আমলেই যোগী সাধকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং এই পাল 

রাজত্বের অবসান ঘটে ১০৯৫ সালে । উত্তরবঙ্গের কান্ফাটা যোগীর! 

মানিকচাদের গান গাহিয়! বেড়াইত এবং ইহারা সবাই শৈব। শিবকল্প 

যোগী গোরখনাথকেই তাহারা গুরুজ্ঞানে পুজা করিত। 
ধর্মমঙ্গল-এ মীননাথ, গোরখনাথ, হাঁড়িপা কান্ুপ। গ্রভৃতি সিদ্ধ 

সাধকদের বহুতর উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নাথযোগীদের সাধনতত্ব ও 
অলৌকিক সিদ্ধাইর নান! বিচিত্র কাহিনী সমকালীন বাংলার জনজীবনের 
সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়|ছিল ।১ 

নেপালের এতিহাবাহী গল্প গাথ৷ গ্রৃতি হইতে দেখা যায়, গোরখগুরু 

মতস্তেজ্রনাথের আব্র্ভাব ও যোগসাধনার বিস্তারের কাহিনী সে দেশে 
অষ্টম শতকের শেষপাদ হইতে প্রচলিত। এই তথ্য মানিয়। নিলে 
গোরখনাথের কালকে ইহা হইতে বেশী পিছাইয়া! দেওয়া যায় না। 

“বংশাবলী পাবতীয়া'তে উল্লেখ আছে, মতস্তেন্্র নেপালে গোরখ- 

নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন রাজা বরদেবের সময়ে । বরদেব 

জীবিত ছিলেন অষ্টম শতকের মধ্যভাগের পূর্বব পর্যন্ত এবং তাহার 
৯. ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনঃ হিষ্টোরী অব. বেংগলি ল্যাংগুদেজ এগ্ু 

লিটারেচার__পৃঃ ২৮-২৭। 
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রাজবংশের যেসব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কাল নিণিত হইয়াছে 
৬৩৫ হুইতে ৭৫১ সালের মধ্যে ।১ অনেকের ধারণা, বরদেবের বৃদ্ধ 

পিতা নরেন্দ্রদেবের সময়েই গোরখনাথ নেপালে আগমন করেন । ইহ! 

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল ।২ 

ভাক্বর্য্য ও শিলামৃত্তির কতকগুলি প্রমাণ আছে যাহা! গোরখনাথী 
যোগী সম্প্রদায়ের কাল নির্ণয় করিতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে। সাধারণভাবে 

একথা স্বীকৃত যে যোগীদের কর্ণবেধ-এর প্রথা মৎস্তেন্্র এবং গোরখ- 

নাথের দ্বারাই প্রবস্তিত হয়। এলোরার গুহ! মন্দিরে কৈলাসে শিবের 
একটি যৌগসমাহিত মহিমময় মৃত্তি আছে এবং এই যৃত্তির কাণে রহিয়াছে 
দুইটি বৃহৎ কুগুল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মন্দিরটি স্থাপিত 
হয়। সালসেট দ্বীপেও অনুরূপ কর্ণকুণুলযুক্ত একটি যোগেশ্বর শিবমৃত্তি 

বিরাজিত রহিয়াছে । সেখানকার মন্দির ও এলোরার মন্দির সমসাময়িক ৷ 

উত্তর আর্কটের পরশুরামেস্বর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ, এখানকার লিঙ্গগাত্রে 
খোদাইকরা৷ একটি যোগীমুত্তি বর্তমান। ইহার কাণেও কুগুল পরানে। 
রহিয়াছে । বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পবিভ্র লিঙ্গ ছ্বিতীয় ব1 তৃতীয় 

শতকের পরবর্তী নয়। এই সব পাথুরে প্রমাণের পর কানফাটা যোগী 
সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব অস্বীকার কর! যায় ন|। 

স্থপগ্ডিত ব্রিগস্ স্থির করিয়াছেন, যোগী গোরখনাথের জন্মকাল দ্বাদশ 

শতকের পরবন্তী কোনমতেই নয় বরং একাদশ শতকের প্রথমভাগেই 

তিনি আবিভূতি হন।৩ হিন্দি এবং পাঞ্জাবী সাহিত্য ও জনশ্রুতির নানা 
তথ্য আলোচনা করিয়! ডক্টর মোহন সিং নির্ণয় করিয়াছেন, গোরখনাথ 

৯ রাইট ঃ হিষ্টোরী অব. নেপাঁল-_পৃঃ ৩১৩। ২ লেভি ঃ ল্য নেপাল্ ভল্যু ১, 
* ৩৪৭। 
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মহাযোগী গোঁরখনাঁথ 

নবম অথবা! দশক শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট 
গবেষক ডক্টর দীনেশ সেন এ সম্পর্কে ষে তথ্যাদি উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহাও প্রমাণিত করে_ গোরখনাথ দশম শতাব্দীতে আবিভূর্তি হন। 
উত্তর ও পুর্ব ভারতের পল্লী সাহিত্য, এঁতিহা, ইতিহাস ও ধর্ম্মান্দোলনের 
তথ্যের বিচার করিলে এই মতই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 

শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথের কৃপালীল। বিস্তারিত হইয়াছে সারা 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে । আর এই কৃপার ধারা বধিত 

হইয়াছে রাজ প্রজা; ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ সকলের উপর সমভাবে । 

পূর্বব বাংলা বা বঙ্গালের রাণী সিদ্ধযোগিনী ময়নামতী ছিলেন তাহার 
অন্যতম প্রিয় শিষ্য । এই ময়নামতী ও তাহার সাধক পুত্র গোগীর্টাদের 
কাহিনী বাংল! তথা ভারতের অধ্যাত্ব-সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ হইয়া 
রহিয়াছে । 

বিক্রমপুর হইতে ত্রিপুরা অবধি বিস্তারিত ছিল গোগীর্টাদের রাজ্য- 
সীমা, আর সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিশাল ভূখণ্ডের উপর ছিল তাহার কর্তৃত্ব । 
রূপসী নবযৌবন! ছুই পত্রী ও রাজ-এশ্বধ্য নিয়া তরুণ গোগীর্টাদ যখন 
চরম ভোগবিলাঁসের জীবন যাপন করিতেছেন, সেই সময়ে যোগসিদ্ধ। 

মাত! তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য । রাজা গোপীটাদের 

সিংহাসন ত্যাগ ও সন্াসের করুণ কাহিনী বাংলাদেশের পল্লীকবিদের 

কাব্যগাথায় উজ্জ্বল ও প্রাণম্পর্শা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর এই 
কাহিনী সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে নান। ভাষার 

বিচিত্র লোকগাথা, কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়া ।১ বিশেষ করিয়া উত্তর 

ভারতের যোগী-গায়ক বা! সারঙ্গীহারদের গানের করুণ সংবেদন আজে 

জনচিত্তকে আকুল করিয়া তোলে। গল্পরসের গাঢ়তায় ও মর্মস্পর্শী 

আবেদনে এই কাহিনী অতুলনীয়। শত শত বংসর ধরিয়! বঙ্গাল 
এপ শশা ০৭ পট শপ পপ পা পা সপ 

১ এ প্রসঙ্গে হিন্দি গোপীটাদকা! পুথি, মারাঠী কবি মহিপতির সগ্ু-লীলামৃত 
ও আগ্লাজী গোবিন্দের গোপীাদ নাটক, উড়িয়া ভাষার গোবিন্দচন্ত্র গীতি প্রভৃতি 

উল্লেখনীয়। 
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রাজের এই সন্গ্যাস-কথা লক্ষ লক্ষ গ্রামীন নরনারীর চোখে ঝরাইতেছে: 
অশ্রুধারা । 

ময়নামতীর গান-এর ভূমিকায় ডক্টর ভট্টশালী লিখিয়াছেন, “গোবিন্দ- 
চন্দ্রের (গোীর্টাদ ) মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনে অষ্টাদশ 
বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-মুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসী হইয়া 

যাওয়ায় যত করুণ ঘটন! জগতে বড় বেশী ঘটে নাই--ভারতবর্ষে গোপী- 

টাদের পূর্বেব এবং পরে মাত্র একবার ঘটিয়াছিল।” বলা বাহুল্য, লেখক 
এখানে ত্যাগব্রতী মহাসাধকদ্বয়-বুদ্ধ ও চৈতন্যের-_-কথাই বলিতে 
চাহিয়াছেন। কিন্তু ময়না-গোপী্টাদ কাহিনীর বড় বৈশিষ্ট্য-_এখানে 
পুত্রকে সিংহাসন ত্যাগ ও সন্যাসের দিকে ঠেলিয়৷ দিয়াছেন তাহার 
জননী স্বয়ং। 

ময়নামতী ছিলেন ত্রিপুরার রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা । একবার 
পূর্ববভারতে পারিব্রাজন করার সময় গোরখনাথ ত্রিপুরায় আসিয়া উপস্থিত 
হন। রাজা আগে হইতেই তাহার যোগবিসুতির খ্যাতি শুনিয়াছেন; 
ভক্তিভরে ও পরম সমাদরে তাহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। 

কিশোরী রাজকন্যা শিশুমতী আসিয়া প্রণাম করিতেই মহাযোগী 

চমকিয়া উঠিলেন। এ মেয়ে তো সামান্তা মানবী নয়! অধ্যাআসাধনার 
এ যে এক অতি শুদ্ধ আধার। সিদ্ধা যোগিনীর লক্ষণ রহিয়াছে তাহার 

সারা দেহে । গোরখনাথের কৃপাঘন দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল-_ 
কহিলেন, কিশোরা শিশুমতীকে দিবেন তিনি দীক্ষা ও যোগসাধন । 

রাজা তিলক্টাদ ও তাহার পরিজনেরা তো অবাক। রাজ! সবিনয়ে 

নিবেদন, করেন, “প্রভু, আমার শিশুমতী যে নিতান্তই শিশু । এ বয়সে 
সাধনার কৃচ্ছ_, সেকি করে সহা করবে? যোগক্রিয়ার নিগৃঢ় রহস্তাই 
বা সে কি করে বুঝবে ?” 

গোরখনাথ দুঢকঠে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি শিশুমতীর পিতা 

হতে পারেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার তে কিছু জান! নেই-_- 
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জানবার মত দৃষ্টিও আপনার নেই। পূর্বব জদ্মে সে কি ছিল, কোন্ 

উচ্চতর সাধন-অবস্থ। পেয়েছিলো, তা কি আপনি বলতে পারেন ?” 

“আজ্ঞে না, আমরা সংসারী জীব, আমাদের দৃষ্টি ততদূর পৌছুবে 
কি করে?” 

“শিশুমতীর অন্তজ্জীবনের খবর,__এখনকার এবং দূর ভবিষ্যতের, 
জান্বার শক্তিই কি আপনার আছে?” 

“ন] প্রভু” 

“মহারাজ, আমি তার সবট৷ জানি । পূর্ববজন্মের অসামান্য সাধন- 
সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে । অপেক্ষা শুধু চিহ্িভ সদগুরুর স্পর্শ__দীক্ষা ও 
যোগক্রিয়ার অনুশীলন ।৮-ম্মিতহাস্তে কহেন মহাযোগী গোরখনাথ । 

শুভলগ্নে কিশোরী শিশুমতীর দীক্ষা স্থুসম্পন্ন হয়। গোরখনাথ 

তাহার নৃতন নামকরণ করেন-_মযনামতী । অল্পকালের মাধ্য, অধিখাস্তয 

দ্রুতঠার সহিত, ময়নামতী গুরুর প্রদশিত যোগসাধনায় পারদশিনী 

হইয়া উঠেন। ঈশ্বরনিন্দিষ্ট এ কর্ম সমাঁপনের পর যোগীবর গোরখনাথ 
তিলকচন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। 

গোরখের কৃপায় অল্পনকালের ব্যবধানেই ময়নামতীর যোগসিদ্ধ 

জীবনের অধ্যায়গুলি একের পর এক উন্মোচিত হইতে থাকে, 

নাথযোগীদের পরম আকাতিক্ষত মহাত্ান লাভ করিয়া শ্িনি ধন্য! হন। 

কয়েক বৎসর পরে সাধিকা ময়নামতীকে আমর! দেখি বঙ্গাল-রাজ 

মানিকচন্দ্রের মহিষীরপে। এই মানিকচন্দ্রেরই পুত্র রাজ-সন্ন্যাসী 
গোবিন্দচন্দ্র বা গোগীচাদ । 

গোরখের কুপাধন্ত এই রাঁজবংশের পরিচয় দিতে গিয়। ডক্টুর দীনেশ 

সেন লিথিয়াছেন, “ইহার ( গোগী্টাদের ) পিতামহের নাম স্ুবণচিন্্র | 
আমরা বঙ্গীয় রাজা স্তুবর্ণচন্দ্রের নাম তাত্রশাসনে পাইয়াছি। তাঅশাসনে 

আবার ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই ছুই নামই আমরা 
গোগীচন্দ্ের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। আর শ্রীচন্্রদেবের 
তাঅশাসনে উল্লেখিত অল্পসংখ্যক নামের মধ্যে যখন হুইটির নামে 
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গোগীচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের নামের সঙ্গে এক্য হইতেছে, তখন মাণিকচজ্ঞ 
তথ। গোগীচন্দ্রকে১ আমরা শ্রীচন্্রদেবের বংশীয় বলিয়। অনুমান করি । 
নবদ্ধীপের স্থবর্ণবিহার সম্ভবতঃ ইহারই প্রতিষ্ঠিত। এ বিহারের নিকট 
স্থবর্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের কিঞিৎ অবশেষ এখনও বিষ্ভমান ; এবং 
তথাকার শিলালিপিতে যে তারিখ পাওয়! গিয়াছে, তাহ। তাত্রশাসনের 

তারিখ সমর্থন করিতেছে ।” 

ইহাদের রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, “মাণিক্দ্ 
বিবাহস্থত্রে মেহেরকুলের (ত্রিপুরা রাজ্যের ) উত্তরাধিকার লাভ করেন 
এবং পিতৃরাজ্যে বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য 
স্থাপন করেন। তাহার রাজধানী পটিকা এখনও বিদ্যমান। ত্রিপুরার 
পার্থ্ে যে বিস্তৃত শৈলমাল! দৃষ্ট হয়, তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । সুতরাং তিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা চিরস্থায়ী 
নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে। গোবিন্দচন্দ্র এই বিশাল ভূখণ্ড ব্যতীত 
গৌড়ের সমীপবত্তাঁ উত্তরবঙ্গের অনেকাংশ ইজারা লইয়াছিলেন, এজন্য 
রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাহার কীত্তিকথ! জাগরূক ।৮ 

বিবাহিত জীবনে ময়নামতী চাহিয়াছিলেন-_স্বামী তাহারই মত 

মহাযোগী গোরখনাথের প্রদত্ত সাধন গ্রহণ করুক, আর তাহারই মত 

যোগসিদ্ধি লাভ করুক। কিন্তু গোরখনাথ উত্তর ভারতে অবস্থান করেন, 

অনেকদিন তাহার দেখা নাই। তাই ময়নামতাঁ একদিন প্রস্তাব দিলেন, 

“ওগো, ভাগ্যগুণে গুরুর কুপ। আমি যথেষ্টই পেয়েছি। যোগক্রিয়ার 

প্রণালী আমি নিজেই তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি । এই সাধন নিয়ে 

সিদ্ধ হলে তুমি রোগ ও রা বাঞ্ধক্কে এড়াতে পারবে । তাছাড়া, 

ইচ্ছেমত মৃত্যুকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে । যোগবলে আমি জানতে 
১ গোপীচন্দরের রাজত্বকাল সম্পর্কে এতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান-__“মাঁণিক- 

চন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাভূত করেন, তাহার 
জয়গাথা তিক্লমালয়ের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খু 

হইতে ১১১২ খুঃ পর্য্স্ত রাজত্ব করেন”_-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য £ ডাঃ দীনেশ সেন। 
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পেরেছি, তোমার আয়ু খুবই কম। প্রভূ গোরখনাথের সাধন নিলে, 
ভার কৃপায় তোমার ভাল হতে।। আমার কাছ থেকে বরং হ্-একটা। 

প্রক্রিয়৷ শিখে নাও |» 
“কি বললে? এমনি হূর্ভাগ্য আমার, শেষটায় স্ত্রীর কাছ থেকে 

নিতে হবে যোগ সাধনার নির্দেশ? সে-ই হবে আমার গুরু? এ 

ধরণের কথা কখনে। তুমি মুখেও এনো না ।”__-এমনিভাবে ময়নামতীর 
কথা উড়াইয়া দেন মাণিকচন্দ্র | 

গোরখনাথের প্রচারিত যোগসাধনার পথ কোনদিনই তিনি আর 
গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে ময়নামতী যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাই 

সত্য হইয়। দীাড়ায়। রাজা মাণিকচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

স্বামীর মৃত্যুর সময় ময়নামতীর গর্ভে এক পুত্র সম্ত(ন ছিল, এই পুত্রই. 
ভারতবিশ্রুত রাজ-সন্যাসী গোী্টাদ বা গোবিন্দচন্দ্র ৷ 

ময়নামতীর জীবনে এ সময়ে নাগিয়া আসিয়াছে মহা সন্কট। স্বামীর 
লোকান্তরের পর নিজে তিনি শোকাতুরা। একদিকে এই বিস্তীর্ণ 
রাজ্য অরক্ষিত, নেতৃত্বহীন-_-অপ্রদিকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে, তাহার 

সপত্বীরা ছড়াইয়া৷ বসিয়াছে কুটিল ষড়যন্ত্রজাল। এই ছুঃসময়ে সেদিন 

রাজধানী পটিকায় যোগীগুরু গোরখনাথের আবির্ভাব ঘটে | 

শিষ্যাকে অভয় দিয়। গুরু বলেন, “ময়না, এই সম্কটকালে শক্ত 

হাতে তোমায় আকড়ে ধরতে হবে রাজ্যতরীর হাল। তোমার কোলে 

ঘে সন্তান আসছে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকেই । 

সিদ্ধযোগীর পুর্ব সংস্কার নিয়ে তোমার এসন্তান জন্ম নিচ্ছে, তাকে 
তোমায় এগিয়ে দিতে হবে পুর্ণ পরিণতির পথে। স্বামীকে সাধন 
পথে আনতে পারোনি, এই পুত্রের ভেতর দিয়ে তোমার সে আশা 
পুর্ন হবে৷ উত্তরকালে সে কীন্তিত হবে এক বিশিষ্ট নাথসিদ্ধ রূপে 1» 

ময়নার নয়ন হুইটি প্রদীপ্ত হইয়! উঠে। বলেন, “প্রভু আপনার কথা৷ 
শুনে, এত বিপদের ভেতরও যেন আশার আলো দেখতে পেলাম । 

€€ 
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কিন্ত এই বৃহৎ রাজ্যের পরিচালনার ভার কে নেবে? আমার পক্ষে তো 
এ গুরু দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়” 

“ব্ৎসে, তোমাকেই একাজে এগিয়ে আসতে হবে। পুত্র সাবালক 
না হওয়া অবধি তুমিই চালাবে সমস্ত রাজকাধ্য । আর জেনে রেখো, 

যে কোন সঙ্কটে তুমি সাহায্য ও পরামর্শ পাবে আমার প্রিয় শিষ্য 

জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে । নীচজাতি হয়েও যোগসিদ্ধির জন্য এ 

রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিপুল শ্রদ্ধা সে অর্জন করেছে। প্রভাব 

প্রতিপত্তিও এখানে তার যথেষ্ট । তার পরামর্শ নিয়ে কাজ ক'রলে 

তোমার গুরুভাঁর বরং লঘুই হবে ।” 
“আর, পুত্র মানুষ করার দায়িত্ব 

“হ্থ্যাঃ তাঁও তোমারই । ময়না, এ সম্পর্কে আরে। একটা কথা 
তোমায় আমি বলে রাখি। তোমার এই পুত্র আঠাবো বংসর পর্যন্ত 
লালিত হবে ভোগস্থখের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর আর তার আয়ু 

আমি দেখছিনে । তবে দেবাদিদেবের কৃপায় দীর্ঘদিন সে বাঁচতে পারবে 

যদি আঠারো বংসর বয়সেই নাথযোগের দীক্ষা ও সাধন নিয়ে সে গ্রহণ 
ক'রে সন্যাঁস।» 

“প্র, এ কথা অবশ্যই আমার ম্মরণ থাকবে |” 

“হ্যা, আরো একটা কথা স্মরণ রেখো, তোমার গুরুভ্রাতা 

জালন্ধরীপাদই সে সময়ে তোমার পুত্রকে দেবে দীক্ষা ও সন্যাস ।”__ এ 

কথা বলার পরই গোরখনাথ সে স্থান ত্যাগ করেন ও পশ্চিম ভারতে 

পরিব্রাজন করিতে চলিয়া যান। 

গুরুর এ নির্ধেশ ময়নামতী নিষ্ঠাভরে পালন করেন। পতির রাজ্য 
পরিচালন! করার সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টায় শিশু পুত্রটিকেও তিনি মানুষ 
করিয়া তোলেন। 

গোগীর্টাদ যৌবনে পদার্পণ করার পর রাজ্যভার তাহার উপর ন্যস্ত 

হয়। সাভারের রাজ হরিশচন্দ্রের ছুই রূপসী গুণবতী কন্ঠা- অহনা ও 

পছুনাকে বিবাহ করিয়া তিনি গৃহে আনয়ন করেন। রাজবৈভব, বিলাস; 
€ভ 
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ব্যসন ও নব পরিণীতা পতীদের মধো পরমানন্দে তাহার দিন কাটিয়! 

যাইতে থাকে । 

সেদিন গোপীর্টাদের আঠারো! বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জননী 
ময়নামতী আগে হইতেই সতর্ক হইয়া আছেন। পুত্রকে নিভৃতে তিনি 
কাছে ডাকাইলেন। প্রশাস্তকঠ্ঠে কহিলেন, “বৎস, এতদিন সাধ্যমত 
তোমায় মানুষ করতে চেষ্টা করেছি, এবং সে চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও 

হয়েছে আমার গুরু গোরখনাথজীর কৃপায়। এবার তোমার সম্বন্ধে 

গোরখ-প্রভূর একটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমি বলবো ৮ 

“মা, আমায় খুলে বল, যোগীবর কি বলেছেন আমার সম্পর্কে”. 

কৌতুহলভরা কণে প্রশ্ন করেন গোগীর্টাদ। 
“গোরখনাথজী বলেছেন, আঠারো বৎসর পূর্ণ হবার পরই তোমায় 

সংসার ধর্ম ছাড়তে হবে, নিতে হবে সন্যাস | দীক্ষা ও সাধন নিতে হবে 

যোগী জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে, হতে হবে যোগসিদ্ধ। প্রভূ আরো 

বলেছেন, এই নিদেশ পালিত না হলে অতি অল্প সময়ের ভেতর হবে 

তোঁমার জীবনান্ত। বংস, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সন্ন্যাস নাও, 

দীর্ঘায়ু লাভ ক'র, আর সেইসঙ্গে প্রাপ্ত হও যোগসিদ্ধি।» 

বড় আকম্মিক, বড় মন্মান্তিক মায়ের এই কথা কয়টি । নিতান্ত নবীন 

বয়স গোগীর্টাদের । দাম্পত্য-জীবনের ভোগন্ত্রখ সবেমাত্র শুরু হইয়াছে । 

এখনই তাহাতে মর্মান্তিক ছেদ টানিয়া দিতে হইবে? 

গোগীটাদ যতই এড়াইতে চান, জননী ততই তাহাকে চাপিয়া ধরেন 

বারবার প্ররোচিত করিতে থাকেন সন্যাস গ্রহণের জন্য | সক্কাতরে বলেন, 

“বাবা, নাথযৌগ অবলম্বন ক'রে কায়াসাধন ক'র, মুহ্যাকে তুমি দূরে 

রাখতে পারবে । গ্যাখে, প্র গোরখনাথের বরে সেই ছুর্লভ সিদ্ধি 
আমি লাভ করেছি, পেয়েছি শ্বেচ্ছাম্বত্যুর অধিকার ।৮১ 

ভয় ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয় গোগীর্টাদের হাদয় । মহাশক্তিধর যোগী 

১ গোবিদ্দচন্দ্র গত £ শীল সম্পাদনা__পৃঃ ৭*-৭১ 
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গোরখনাথের অলৌকিক শক্তি বিভূতির কথ! ছোটবেলা! হইতেই তিনি 
শুনিয়া আসিতেছেন। তাহার ভবিষ্যূবাণী তে। মিথ্য। হইবার নয়? 
এদিকে গোগীঠাদ নিজে এই তরুণ বয়সে আকণ্ঠ ভুবিয়া, আছেন 
ভোগন্থখে। কি করিয়া এ সব দিবেন বিসর্জন ? অবশেষে পড়ীদের 

কাছে গিয়া ছলছল নেত্রে এই সঙ্কটের কথা খুলিয়া বলিলেন। 
শুনিয়া অহুনা ও পছুনার তো চক্ষুস্থির! এই কচি বয়সে স্বামীকে 

স্বজন সংসার ছাড়িয়া! বনে যাইতে হইবে ? কোন্ প্রাণে ইহ! তাহার! সহ্য 

করিবেন। ছুইজনেই রুষিয়। উঠিলেন শ্বাশুরীর উপর। কবে কোন্ 

সাধু কি কথ! বলিয়া গিয়াছে, তাহা সত্য না! মিথ্যা-_যাঁচাই করার উপায় 
নাই। ময়নামতী তাহ। নিয়া অনর্থক এক গোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। 

গোগীর্টাদ কেন অনর্থক রাজ্য ছাড়িবেন ? কেনই ব। সংসাবের সমস্ত কিছু 

ভোগন্থরখে দিবেন জলাগ্তলি? তরুণী পত্বীদের জীবন কেন হইবে চিরতরে 

ব্যর্থ? এসব কথ! কে ভাবিয়া দেখিয়াছে ? 

পাটরাণী অনা গোপী্টাদকে কহিলেন, “গ্ভাখো, তোমার মা তে 

পুত্রের সন্াসের আদেশ অনায়াসে দিয়ে দিলেন । এদিকে আমাদের 

অসহায় অবস্থার কথাটা! একবার ভেবেছেন কি? তার আরকি, স্বামী 
বেঁচে থাকবার সময় ছিলেন রাণী, তারপর রাজমাতা হয়েও অবাধে 

বহুদিন করে গেছেন রাজ্যশাসন ৮ 

“তা এখন আমার আমলে তে তিনি আর রাজত্ব করছেন না 1» 

“বলিহারি তোমার বুদ্ধি। সোজ! কথাট৷ বুঝছো৷ না? তুমি: 

সন্ন্যাস নেবার পর তার সে রাজত্ব যে আরো পাকা হবে। আর সব 

চ।ইতে বড় লাভ হবে হাড়ি-সিদ্ধা জালন্ধরীপাদের। তার কাণকথা 

শুনেই তে৷ রাজমাতা৷ ওঠেন বসেন। ছুজনে এক গুরুর শিষ্ত হলেনই বা, 

ত। এতে৷ ঘনিষ্ঠত। কেনরে বাপু । রাজ্যের লোকের! কাণ।-ঘুষা করছে-_ 
ডোম বংশের এ হাড়ি-সিদ্ধাকে নিয়ে ময়নামতী বড় বেশী ঢলাঢলি 
করছেন। আর তুমিই বল না, সেই অস্তযজ হাড়ি-লিহ্ধা দেবে তোমায় 

দীক্ষা তোমার মায়ের এ বিধানটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ?” 

ধ৮ 
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এমনিতেই গোপীর্টাদ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া আছেন। মহিষীর কথট 

শুনিয়া এবার উত্তেজিত হইয়া ওঠেন, এইসব কথাই তিনি উদ্গীরণ করেন, 

গিয়। মায়ের কাছে। 

সক্রোধে বলিয়া ওঠেন, “জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে আমায় তুমি 

দীক্ষা ও সাধন নিতে বলছে! । জালম্ধরী হচ্ছে হাড়ি জাতীয়--তার 

থেকে দীক্ষা ও সিদ্ধি না পেলে আমার প্রাণ বাঁচবে না__-এ কথা আমি 

মোটেই বিশ্বাস করিনে।৮ 

“ওরে; এ সব ছাইপাশ তুই কি বলছিস্, বাবা?” ক্ষুব্ধ স্বরে 

বলেন ময়নামতী | 
মায়ের কথায় কান ন1 দিয়! গোগী্টাদ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া চলেন, 

“হ্যা মা, আরো শোন আমি যা বলছি । এই হাড়ি-সিদ্ধার সাথে তোমার 

কি যেন এক রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি পছন্দ করিনে। রাজের 

জনসাধারণ এ নিয়ে তোমায় সন্দেহ করে। এ সব আমি আর সন্থ 

করতে রাজী নই |” 

পুত্রের একথ৷ শুনিয়।৷ ময়নামতীর ছুই চোখ রোষে স্বলিয়া উঠিল। 
বুঝিলেন, বিবেকবুদ্ধি সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাছাড়া, তরুণী 
পত্বীদের প্ররোচনায় সে আজ মহা উত্তেজিত। তাই এমন ন্যক্কারজনক 

উক্তি করার ছুঃসাহস তাহার ! 

সেই মুহুর্তে কিন্ত সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক অলৌকিক কাণ্ড । 

সার! কক্ষে ছড়াইয়া পড়ে স্নিগ্ধশুভ্র স্বর্গীয় আলোকধারা, আর তাহারই 

মধ্য হইতে আকারিত হইয়া! উঠে মহাযোগী গোরখনাথের সিদ্ধ দেহ। 
জটাজুটসমন্থিত এই অপূর্বব মৃত্তির দিকে তাঁকাইয়া৷ ময়নামতী 

পুত্রকে কহেন, “বংসঃ প্রভু-গোরখনাথ কৃপা'ক'রে আমাদের সম্মুখে 

আবিভূতি। তাকে প্রণাম কর |” 

মাত৷ পুত্র উভয়েই ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। 
গোপ্রী্টাদের দিকে নীরবে একটৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গোরখনাথ, 
কহিলেন, “বৎস, যে কল্যাণময়ী জননী একদিন তোমায় গর্ভে ধরেছেন, 

৫৯ 
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লালন করে বড় হয়েছেন, আজ তিনিই তোমার পুনর্জন্মের ব্যবস্থা 
করতে যাচ্ছেন । এতে তোমার মিথ্যা সন্দেহ আসবে কেন 1 আঠারো 
বংসর আগে আমি তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম ।, তোমার 
পরমায়ু এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর একমাত্র প্রতিকার-- 

তোমার সন্স্যাস গ্রহণ ও যোগসিদ্ধি লাভ। আর কোন উপায় নেই” 

উদাস উদ্ভ্রান্তের মত গোগীটাদ চাহিয়া আছেন। মস্তিক্ষের সব 

কিছু যেন গুলাইয়া গিয়াছে । করজোড়ে শুধু কহিলেন, “প্রভূ, আপনি 

এখন আমায় কি করতে বলছেন ?% 

“বৎস, তোমার জননী তোমায় এই পুনর্জন্ম লাভের পথে নিয়ে যেতে 

চাচ্ছেন। কিন্তু তুমি তোমার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছো। মায়া 

বিভ্রমের জন্য নয়ন মন্ধ, বাঁচবার পথ তুমি দেখতে পাচ্ছে! না। আমি 
এবং তোমার জননী ছুজনেই তোমায় বাঁচাতে চাই । তাই জালন্ধরীপাদের 

কাছ থেকে দীক্ষা! নেবার নির্দেশ দিচ্ছি। জালন্ধরী আমার প্রিয় শিষ্য 

এবং তোমার জননীর শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা। সে বহুশ্রুত সিদ্ধপুরুষ। তার 
সম্বন্ধে অবাঞ্থিত উক্তি করা তোমার উচিত হয়নি। আরো গহিতকাজ 
করেছে৷ জননী সম্বন্ধে অযথ৷ কটুক্তি ক'রে ।” 

গোগীর্টাদের ছুই চোখ এবার অন্থুতাপে ছলছল। নতজানু হইয়! 

গোরখনাথকে নিবেদন করেন, “প্রভূ, আর আমায় কিছু বলতে হবে না। 

আজই আমি দীক্ষা ও সন্যান নেবাঁর পর রাজপুরী ত্যাগ ক'রবো।» 
“তোমার শুভবুদ্ধি জেগেছে, বস, এ অতি উত্তম কথ! । বার বংসর 

সন্ন্যাস জীবনের শেষে তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে । তারপর আবার 
ফিরে আসবে ন্বস্থানে । কিন্তু, বস, মাতার সম্বন্ধে যে সব অবাঞ্থিত 

উক্তি তৃমি করেছো, সে জন্য বিধির বিধান অনুযায়ী দণ্ড তোমায় 

পেতেই হবে_ সন্ন্যাস জীবনে সহ্য করতে হবে নির্যাতন ও লাগ্না। 
তারপর শোধন ও সিদ্ধির শেষে ফিরে এলে আবার তোমার সঙ্গে 

ঘটবে আমার সাক্ষাৎ । গোপীর্টাদ, তুমি আমার প্রিয় শিষ্া ময়নামতীর 

পুত্র । তাছাড়া, আমার বিশিষ্ট শিত্য সিদ্ধযোগী জালন্ধরীপাদের শিত্ত্ 

নও 
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তুমি আজ গ্রহণ করতে চলেছে! । কিস্ত আমার কাছে তোমার 'এর 

চেয়েও এক বড় পরিচয় আছে । তুমি ষে প্রভু শিবজীর চিহ্নিত সেবক। 

ঈশ্বরনিন্দিষ্ট বছু কাজ এ সংসারে তোমায় যে করতে হবে|” 

যেমনিভাবে সবার অলক্ষ্ে গোরখনাথ পটিকার রাজপ্রাসাদে 
আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, তেমনি অলৌকিকভাবে হইলেন অন্তহিত। 

অতঃপর দীক্ষাগুরু জালন্ধরীপাদ ও মাতার চরণে প্রণাম জানাইয়া 

গোগীর্টাদ কীধে তুলিয়া! নেন ছিন্নকন্থা ও ভিক্ষার ঝুলি। পত্রী ও 

পরিজনের! কাদিয়া আকুল হন। নবীন বয়স্ক রাজার এই ভিখারী বেশ 

দর্শনে সারা রাজ্যে উঠে হাহাকার | 

গোরখনাথের কথা গোগী্টাদের সন্যাস জীবনে ফলিতে দেখা যায়। 

ভাগ্যচক্রের আবর্তন এই ত্যাগতিতিক্ষাময় জীবনেও তাহাকে সহ্য 

করিতে হয় বনুতর অপমান, লাঞ্কন। ও নিষ্যাতন | 

বার বৎসর অতিক্রান্ত হইলে আবার তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয় 

আসেন, হষভরে জননী ও পত্রীদের সহিত মিলিত হন। সারা রাজ্যে 

আনন্দের বান ডাকিয়। উঠে । 

গোগীর্টাদ সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিবেন । 

রাজমাতা ময়নাদেবীর আদেশে রাজধানীতে তাই শুরু হইয়াছে বিরাট 
উৎসব। এই উংসবের ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া 
উপস্থিত হন যোগীবর গোরখনাথ। 

শ্রদ্ধাভরে মহাত্মাকে প্রণাম জানাইয়া গোণীর্টাদ নিবেদন করেন, 
“প্রভূ, আমাদের পরম সৌভাগা, এই শুভদিনে আপনার পদধূলি এখানে 
পড়েছে । আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্থায়ীভাবে এ রাজ্যে 

আপনার আসন স্থাপন করুন। আর আপনার সেবার স্থযোগ লাভ 

ক'রে এই জীবন সার্থক করি 1৮ 

আশীষ জানাইয়া, স্েহমধুর কণ্ঠে মহাযোগী গোরখনাথ কহিলেন, 
“বস গোপী্টাদ, রাজ্য ছেড়ে যেদিন তৃমি সন্যাস নিয়েছিলে, সেদিন এখানে 

৬১. 
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বাড়িয়ে থেকে তোমায় আশীর্ববাদ করেছিলাম । আজ তোমার সিংহাসনে 
আরোহণের দিনেও আবার না এসে থাকতে পারলুম না। এখানে 
স্থায়ীভাবে থাকবার জন্তে তুমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছো, কিন্তু ঝস তার 

উপায় কই? বহু লোকের প্রাণের আহ্বানে যে আমায় সাড়া দিতে 

হয়, নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়» 

“আমার জননী ধন্যা, আপনার পরিপূর্ণ কৃপা তার উপর পড়েছে। 
সে কপার ধারা সেখানে এসেই থেমে না যায়। এই অধীনের ওপরও 
কিছুট। যেন বধিত হয় ।”__যুক্তকরে নিবেদন করেন গোগীটাদ । 

“বৎস, তোমার ওপর দৃষ্টি রয়েছে বলেই তো৷ এমনি করে মাঝে 
মাঝে এসে উপস্থিত হই। আশীর্বাদ করিঃ যে সাধনপথ তুমি পেয়েছে 
অবিচল নিষ্ঠ। নিয়ে তা তুমি অনুসরণ ক'র। আবার তোমার সঙ্গে 
আমার দেখ! হবে-_স্ুদূর পাঞ্জাবে । তখন তোমার অভাঁষ্ট পুরণে 
তোমায় আমি সাহায্য ক'রবো 1৮-_-একথা বলিয়া শিষ্গণসহ সেইদিনই 
“গোরখনাথ সেস্থান ত্যাগ করিয়। যান। 

গোগী্টাদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, রাজ্যের পরিচালন! ভার 

নিয়াছেন নিজের হস্তে । পত্রী ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দিন কাটিতেছে 
আনন্দ-রঙ্গে। কিন্তু এই রাজকর্তৃত্ব ও রাজপুরীর ভোগম্থখে আজকাল 
'াহার যেন আর স্পৃহা নাই। জীবনের শ্রেষ্ঠ বারোটি বংসর কাটাইয়। 
আসিয়াছেন সর্ববত্যাগী সন্্যাপীরপে। গুরুকপায় যোগসাধন। ও সিদ্ধির 

আস্বাদও কিছুট। লাভ করিয়াছেন। কোনমতেই সেই যোগীজীবনের 

'আনন্দময় স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছেন না । 
অবশেষে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মন স্থির করিয়া ফেলেন, 

সংসার ছাঁড়িয়৷ আবার বাহির হইয়। পড়েন নাথযোগীর বহু-ইপ্সিত পরম 
প্রাপ্তির পথে । 

এই সময়কার সাধনজীবনে প্রভু গোরখনাথের আশ্রয় তিনি লাভ 
করেন, তাহার সাহায্যে এক শক্তিধর সিদ্ধযোগীরপে হন রূপাস্তরিত। 

নন 



মহাযোগী গোরখনাথ 

নন্তরকালে তাহার জীবনে এই মহাত্মার কপালীল! কিভাবে স্ফুরিত হইয়া 
উঠে, তাহার কিছুটা পরে বর্ণিত হইবে। 

সারা উত্তর ভারতে গোরখ-শিষ্য সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী ভর্তৃহরির১ 
অধ্যাদা ছিল অপরিসীম। পূর্ববাশ্রমে তিনি ছিলেন পরমার বংশীয় 
রাজপুত- চন্দাবৎ রাজ্যের এক নৃপতি। 

এই ভর্তৃহরির জীবনে যোগীবর গোরখনাথের কৃপালীল। নানাভাবে 

বিস্তারিত হইয়াছিল । এ সম্পফ্িত বনু বিশ্ময়কর কাহিনী উত্তর-ভারতে 
শত শত বংসর ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে । গোরখনাথ ও ভর্তহরির 

প্রথম সাক্ষাৎকারের একটি রম্য কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। 

ভর্ত তখনো রাজত্ব ও সংসারধন্শ ত্যাগ করেন নাই, রাজাদের 

স্বাভাবিক বৃত্তি ও কর্মমধারাই অনুসরণ করিয়৷ চলিয়াছেন। 

সেদিন বু লোকলস্কর ও বয়স্তদের তিনি নিয়া মুগয়া করিতে 

গিয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে সবাই এক বৃহং সরোবরের কাছে আসিয়া 
উপস্থিত। একদল সুদৃশ্য হরিণ মনের আনন্দে উহার তীরে চড়িয়া 
বেড়াইতেছে। ভর্তৃহরি তে! মহা! উৎফুল্প। কিস্তৃকি আশ্চধ্য, এক একটি 

বাণ ইহাদের উপর নিক্ষেপ করেন, আর কি করিয়া তাহা লক্ষ্যত্রষট 

হয়। ক্রমে তিনি বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন। 

এ সময়ে একটি হরিণী সম্মুখে আগাইয়! আসে । সবিনয়ে নিবেদন 
ক'রে, “মহারাজ, এই বনের হরিণের! কারুর অনিষ্ট করে না, আপনি কেন 

"তবে এদের হত্য। করতে চান? আর যদি হত্যার আনন্দ নেহাৎ পেতেই 
চান, আমার ওপরই আপনি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন। কিন্তু একটা সর্তে। 

আমায় বধ করার পরই আপনাকে এই মুগয়া সমাপ্ত করতে হবে। 

এই যৃথের ভেতর আমিই একটিমাত্র হরিণী, আর আমি ইচ্ছে করেই 
ঢল 

১ পাঞ্জাব ও সিঙ্ধুর লোৌকগাঁথ! ও জনশ্রুতি অস্থসারে, ভর্তৃহরি ছিলেন জালম্ধরী- 
পাদের শিষ্ত। কিন্তু হরিদ্বারের আই-পন্থী যোগী এবং অন্তান্ত কয়েকটি নাথপন্থী 

দল মনে করেন, গোরখনাখই ভর্তৃহধির গুরু ।_-গেজেটিয়াব্ অব্য প্রভিত্স অব. 

বসিন্চ২_ভল্যু ২, পৃঃ ৫৬। 



ভারতের সাধক 

আত্মদান ক'রতে এসেছি, যেন দলের সবাই বাঁচে । শরাঘাতে আমায় 
হত্যা করুন, আপনার মৃগয়া সফল হোক ।৮ 

“ওগোঃ তাকি করে হয়? ক্ষত্রিয় হয়েতো জেনে শুনে আমি 

সত্ী-অঙ্গে শরাঘাত করতে পারিনে ।৮-_ভর্ত দৃঢ়ম্বরে মন্তব্য করেন। 

হরিণীটি ক্ষণতরে বনাস্তরালে ছুটিয়া৷ যায়, সঙ্গে করিয়া আনে একটি 
তরুণ হরিণকে । এবার সে নিবেদন করে, “মহারাজ, এ হচ্ছে আমার 

বামী। আপনার শরাধাতের জন্য এ প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সর্ত 

কিন্ত আগেরই মত। একে বধ ক'রার পর আর কারুর অঙ্গে আপনি 

অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবেন না 1৮ 

ভর্তৃছরির শরাঘাতে হরিণটি ভূতলে লুটাইয়৷ পড়ে। মৃত্যু যন্ত্রণার 
ভিতরেও সে কহিতে থাকে-_-“মহারাজ, আমি মরলোক ছেড়ে চন্লুম | 

এ সময়ে আপনি আমার একট। অন্থুরোধ দয়! ক'রে রাখবেন। আমার 

ক্ষুর ছুটি দান করবেন নগরের কোন তস্করকে। এর ছোয়৷ লেগে 

যেন তার পলায়ন-তৎপরত! বাড়ে, পদদ্বয় হয় দ্রুত ধাবনপটু। আমার 
শৃঙ্গ অর্পণ করবেন কোন যোগীসাধককে, তিনি যেন তার শিডারূপে 
(নাদ) এ দুটো ব্যবহার করতে পারেন । আর আমার চর্ম দেবেন 

তপস্বীকে, এর উপর বসে তিনি করবেন ধ্যান জপ। আমার চোখ 

ছুটি যদি কোন রূপসী লাভ ক'রে, সে হতে পারবে মৃগনয়না। আর 

আমার মাংসটুকু আপনি রাখবেন আপনার নিজের জন্ত। ভাল 

সুপকাঁর দিয়ে রান্না ক'রিয়ে ভোজন ক'রবেন তৃপ্তিসহকারে ।৮ 

ভর্তৃহরি ততক্ষণে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। একি অদ্ভুত কাণ্ড! 

মুগ ও মৃগীর একি অভাবনীয় আত্মর্দান। দেহান্তের মুহূর্তেও অপরের 

কল্যাণের জন্য কে এভাবে নিজেকে বিলাইয়। দিতে পারে? নিশ্চয় 

এই হরিণ ও হরিণীর আচার আচরণের পশ্চাতে কোন দিব্যপুরুষের 
প্রেরণ৷ রহিয়াছে । 

রাজা ভর্তুর সমগ্র চেতনার মূলে সেদিন পড়িল এক প্রচণ্ড নাড়া & 

৪ 



ভারতের পাধক 

নিহত মগ-দেহ বনমধ্যেই পড়িয়া রহিল। বিষঞ্ণ অন্তরে পাত্র-মিত্রসহ 

তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। 

এই ঘটনার পরেই রাজা ভর্তুহরির জীবনে উপস্থিত হয় পরম লগ্ন। 

জন্ম জন্মাস্তরের স্থুকৃতির ফলে দর্শন পান মহাযোগী গোরখনাথের, চরণ 

বন্দনার পর মাগেন তাহার কপা-প্রসাদ। 

আশীর্বাদ দানের পর কথাপ্রসঙ্গে গোরখনাথ কহিলেন, “বৎস, 

আজ মৃগয়ায় গিয়ে তুমি যাকে হত্য। করে এসেছ, সে সামান্য হরিণ নয়, 

সে আমারই আশ্রিত। পূর্ববজন্মে আমার শি্যত্ব গ্রহণ করেছিল-_ 
শাপভষ্ট হয়ে, স্বজনবর্গ নিয়ে এবার হরিণজীবন যাপন করছে 1» 

ভর্ত যুক্তকরে আবেদন জানান, “প্রভূ, যদি তাই হয়, তবে আপনার 

আশ্রিতকে কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করছেন? যোগশক্তিবলে 
তার প্রাণদান করুন, আর আমিও অন্তুতাপের বৃশ্চিক দংশন থেকে রেহাই 

পেয়ে বাঁচি» 

কথিত আছে, রাজা ভর্তুর অশ্রুজল ও কাতর অন্ুুনয়ে দয়ার্্র.হইয়া 
শক্তিধর মহাযোগী তখনি মুগয়া"বনে গিয়। উপস্থিত হন। তারপর মৃত 

হরিণের উপর মন্ত্রঃপুত বারি সিঞ্চন করিয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া 
তোলেন। 

হতবাক্ ভর্তুর দিকে তাকাইয়া গোরখনাথ প্রশাস্তকণ্ঠে কহেন, “এই 

হরিণের প্রারন্ধভোগ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে । তাই, বাঁচানো হলেও 

আর একে ধরে রাখবার উপায় নেই ।৮ 

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই হরিণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, 
দেহটি লুটাইয়! পড়িল ভূমিতলে। 

গোরখনাথ কহিলেন, “মহারাজ, অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে আপনার 

যোগাযোগ থাকুলে, দিব্যচক্ষু থাকলে, দেখতে পেতেন-_-এই হরিণের 
আত্মা আজ পরমানন্দে শিবলোকে গমন করছে ।» 

অতঃপর শিষ্যগণসহ গোরখনাথ স্থান ত্যাগ করিয়! চলিলেন। রাজা 

বারবার তাহাকে সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করিলে, আশ্বাস দিয়। 

€ টু ড€ 



মহাঘোসী গোকখনাথ 

কহিলেন, “মহারাজ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে--এবং জাপনার খুব 

প্রয়োজনের দিনেই আমি এসে উপস্থিত হবো 1» 

ইতিমধ্যে কয়েক বংসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । ঝাজা ভর্তুহরি 
সেদিন মুগয়ার উদ্দেশ্তে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ৷ পথ চলিতে চলিতে 

চোখে পড়িল এক চিতাশয্যা । নিন শ্রেণীর একদল লোক সম্মুখে ভীড় 

করিয়া সেখানে দীড়াইয়া আছে। ঘোড়া হইতে নামিয়। রাজা ব্যাপার কি 

জানিতে চাহিলেন। শোনা গেল, পার্ধি জাতীয় একটি লোক বনে 

শিকার করিতে আসিয়াছিল, সর্পাঘাতে সে মারা গিয়াছে । তাহার স্ত্রী 
এবার পতির সহমরণে যাইবে, তাই এই চিতাটি সজ্জিত করা হইতেছে। 

অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে পতি পত্বীর দেহ ভম্মীভূত 
হইয়া গেল। 

ভর্তহরির হৃদয়ে এই করুণ দৃশ্যটি এক গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। 
প্রাসাদে ফিরিয়াই রাণী পিঙ্গলার কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিয়া কহিলেন, 

€প্রিয়ে, দেখেছো, নীচ জাতীয় গরীব ঘরের নারী--অথচ স্বামীর প্রতি 
তার কি অপূর্বব ভালবাসা । নিবিবকার চিত্তে স্বামীর চিতায় উঠে প্রাণ 
বিসর্জন দিলে !” 

পিঙ্গলা বলিয়া উঠিলেন, “তবে তুমিও একথা শুনে রাখো, তোমার 
দেহাস্ত হলে আমিও এমনি ক'রে আত্মবিসজ্জন দেবোঃ প্রমাণ করবে 

স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা । আরো বলে রাখছি, 

তোমার মৃতদেহ চোখে দেখা তে। দূরের কথ, মৃত্যু সংবাদ পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে আমি এ দেহ আহুতি দেবে! চিতার আগুনে । 

রাজা হাসিয়। বলিলেন, “যাক্, এ নিয়ে মাথ! ঘামাবার কোন দরকার 

নেই। আমি শিগ.গীর মরছিনে, তাই তোমারও সে স্থযোগ তাড়াতাড়ি 

আর আস্ছেনা।” 
কিছুদিন পরে ভর্তৃহরি আবার একদিন মৃগয়ায় গিয়াছেন। হঠাৎ 

রাণী পিঙ্গলার সেদিনকার কথাটি তাহার মনে পড়িয়। গেল। ভাবিলেন, 
“প্রেয়পীর সঙ্গে একটা রসিকতা করাই যাক না। খবর পাঠিয়ে দিই, 

এ 



মহাযোগী ফোরহখনাথ 

শির়ারের সময় হিংশ্র রাঘের হাতে মহারাজ নিহত হয়েছেন। দেখি এতে 

পিক্ললার কি প্রতিক্রিয়া হয়। তারপর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, এ নিয়ে 

খুব হাসি-ঠাটা আর মজ! করা! যাবে।, 
মিথ্যা সংবাদ দানের ফল কিন্ত হইল বড় গুরুতর। রাজার মৃত্যু 

সংবাদ পাইয়াই শোকাকুলা রাণী পিঙ্গলা চিতাশয্যা প্রস্তুত করাইলেন, 
পতির নাম স্মরণ করিয়া জ্বলস্ত আগুনে দিলেন আত্মবিসর্জন। 

ফিরিয়া আসিয়াই ভ্তুহরি এই মন্মভেদী সংবাদ শুনিতে পান। 

চিতার কাছে ছুটিয়া গিয়। দেখেন__-সব শেষ । পিঙ্গলার দেহ ততক্ষণে 

পুড়িয়৷ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে । 

পতি পত্রী উভয়ে উভয়কে প্রাণ দিয়! ভালবাসিতেন, তাই পিঙ্গলার 

বিরহে ভর্তৃহরি বড় অধীর হইয়! পড়িলেন। শোক আরে উথলিয়া উঠিল 

নিজের ভুলের কথা! ম্মরণ করিয়া । এ ধরণের নির্বেবাধ রসিকতা কেন 

তিনি করিতে গিয়াছিলেন? তাইতো! পিঙ্গলা' এমনভাবে আজ নিজের 

মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। চিতার পার্থে বসিয়া রাজ কান্নায় একেবারে 

ভাঙ্গিয়া৷ পড়িলেন। খানিক বাদে শোক কিছুটা প্রশমিত হইলে অন্তরে 

জাগিয়া উঠিল প্রবল নির্বেবদ | 
পত্ীর চিতা স্পর্শ করিয়া তখনি ভর্তৃহরি অস্ফুটস্বরে এক শপথ বাণী 

উচ্চারণ করিলেন। কহিলেন, “পরিয়ে পিঙ্গলা, তোমার এই মৃত্যু ঘটলো 

আমারই নির্ববদ্ধিতায়। তাই এবার এই রাজন্থখ ও রাজপদ থেকে 

নিজেকে আমি সরিয়ে নেবো, গ্রহণ করবো সন্ন্যাস ।৮ 
খানিক বাদেই সদ্য নির্ববাপিত চিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন মহাযোগী গোরখনাথ | স্বেহমাখা কে কহিলেন, “মহারাজ 
ভর্তৃহরি, আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, শোকের ভারে এমন কারে 

(ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? আত্মসম্বরণ করুন ।৮ 

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর ভত্তৃহরি উঠিয়া দীড়ান, শ্রদ্ধাভরে 
মহাযোগীর চরণ বন্দনা করেন। 

গোরখনাথের হস্তে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্রাকার মুৎ-ভাণ্ড। সেটি, 

৬৭ 
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উত্তোলন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, এতে সংগ্রহ কর! রয়েছে নর্খাদার 

পবিত্র বারি। আস্থন, গ্রহণ ক'রে শান্ত হোন।”-_বলিতে বলিতেই 

হস্তচ্যুত হইয়া ভাগুটি চুরমার হইয়া গেল । 
মাটির একটি ঘড়া ভাঙ্গিয়াছে, অথচ এ যেন এক অতি প্রিয়জন 

বিয়োগের মতই ছুঃসহ ঘটনা । মহ! শোকার্ত হইয়া গোরখনাথ তখনি 

ক্রন্দন শুরু করিয়া দিলেন । তাহাকে শান্ত করিবে এমন সাধ্য কার ? 

ভর্ভৃহরি তো! বিস্ময়ে হতবাক্। মহাশক্তিধর যোগী বলিয়! যিনি 

সারা ভারতে খাত, তাহার কেন এই মায়ার বন্ধন? তুচ্ছ একটি মাটির 
জলপাত্র হারাইয়! এমন হুর্দশ! ! 

কহিলেন, “যোগীবর, আপনি স্থির হোন এক্ষুনি এ রকমের পাত্র 
আরো দশ বিশটা আনিয়ে দেওয়। হচ্ছে । কিন্তু প্রভু, সবিনয়ে জিজ্ঞেস 
করছি--এই সামান্ ভঙ্গুর জিনিষটির জন্ত আপনি এতো উতল হয়ে 

পড়লেন কেন ?” 

“রাণী পিঙ্গলার জন্যই বা এতে। শোক আপনার উথলে উঠেছিল 
কেন, মহারাজ ?” 

সে কি! সে যে আমার পত্বী, এ রাজ্যের রাণী 1৮ 

“আপনার পত্বীই হোন, আর রাণীই হোন, আমার এই মৃংভাণ্ডের মত 

একটা! আধার বইতে। নয়। তা! যেমন ভেঙ্গে যায়, তেমনি আবার নৃতন ক'রে 
গড়াও তো! যায়। আপনি তো৷ আমায় দশ বিশটা মাটির ভাগ্ড যোগাড় 

ক'রে দেবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন । আমিও তেমনি আপনাকে দিচ্ছি 

পঁচিশটি রাণী। আর হ্যা, এদের প্রত্যেকটিই আপনার রাশী-_পিঙ্গল৷ । 
মন্্রঃপৃত কিছুট! জল গোরখনাথ চিতার উপর ছিটাইয়া দেন। সঙ্গে 

সঙ্গে যোগশক্তির বলে উদ্ঘাটিত হয় এক এন্দ্রজালিক দৃশ্য । পঁচিশটি 
পরমাস্ুন্দরী নারী হুবহু রাণী পিঙ্গলারই মত দেখিতে__ভর্তৃহরির 
সম্মুখে আসিয়া দাড়ান ।১ বিস্ময়বিহবল রাজ! এক একজনের দিকে দৃষ্টি 

১ ভবলু ওয়াটসন £ ছ্য ষ্টোরি অব. রাণী পিঙ্গলা-- ইত্ডিয়ান আ্যার্টিক্যুয়েরিজ, 
১৮৭৩) পৃঃ ২১৫১ এফ, 

ত৮ 



মহাষোগী গোরখনাখ 

নিবন্ধ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এইটিই তাহার প্রিয়তমা পক্বী 
পিঙ্গলা। কিন্ত একের সঙ্গে অপরের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই, তারতম্য 
নাই। কোন্টি আসল কোন্টি নকল বুঝা যাইতেছে না! 

মহাযোগীর বিভূঁতিবলে স্থষ্ট এই মায়! বিভ্রমের মধ্যে রাজ! ভর্তৃহরি 
একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। 

এবার সকাতরে গোরখনাথের চরণে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি 

বিষয়কীট-_অন্ধ। আপনার দিব্যদৃষ্টি কোথায় পাবো? আর এভাবে 
আমায় হাস্তাস্পদ করবেন না। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার 

যোগসামণ্যের পরিসীমা! নেই। এবার দয়া ক'রে সত্যকার পিঙ্গলাকে 
আমায় চিনিয়ে দিন, এই আমার প্রার্থনা |” 

মন্ত্রঃপুত জল আর একবার গোরখনাথ চারিদিকে ছিটাইয়া দিলেন, 

তৎক্ষণাৎ একটি বাদে আর সবগুলি নারীমূত্তি সেখান হইতে কোথায় 

মিলাইয়া গেল। 

হাস্তভরে যোগীবর কহিলেন, “মহারাজ ভর্তৃহরি, একবার তাকিয়ে 

দেখুন, এই হচ্ছে আপনার সত্যকার রানী 1৮ 

উপস্থিত জনতা এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়! ভয়ে বিস্মায়ে বিমূঢ 
হইয়া গিয়াছে। পুনজ্জীবনপ্রাপ্ত। পিঙ্গলা অতঃপর ধীরপদে আগাইয়া 
আসিয়। গোরখনাথ ও ভর্তৃহরিকে প্রণাম করিলেন, করজোড়ে সম্মুখে 

রহিলেন দণ্ডায়মান । 
প্রসন্নকে যোগীবর কহিলেন, “ভর্ভৃহরি, এবার আপনি আপনার 

রাণীকে গ্রহণ করুন, ফিরে চলুন রাজপ্রাসাদে ।” 
গোরখনাথের এই অত্যাশ্চর্য্য বিভূতিলীলা রাজা ভর্তহরির জীবনে 

আনিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন, দৃষ্টিভঙ্গীরও ঘটাইয়াছে আমূল পরিবর্তন। 
এইসঙ্গে পূর্ববজন্মের শুদ্ধ সংস্কারও এক মুহুর্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। 

উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে এক পরমবোধ- বিত্ত বিভব, রাজপাট ও 

প্রেমময়ী পত্রী পিঙ্গলা, এ সমস্তই মায়ার খেলা ছাড়া কিছু নয়! যোগী 
গোরখনাথের কৃপায় আজ তিনি বুঝিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যু একই: 

উঠি 
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প্রম সততায় বিধৃত। আরো! বুঝিয়াছেম, এই জগংপ্রণঞ্চ একেবারেই 
মিথ্যা--অলীক। রাণী পিঙ্গলার লাবগ্যময়ী তন্ন আর যোগীবরের ভু 

মৃংভাগ্ডের মধ্যে সত্যকার কোন পার্থক্যই নাই। 

ভত্তৃহরি করঘোড়ে নিবেদন করেন, প্প্রভূ, আপনার কৃপায় এ 
অন্ধ আজ প্রকৃতত আলে! দেখতে পেয়েছে । এই আলোর পথেই এবার 
থেকে শুরু হোক্ তার যাত্রা। আপনি আমায় কৃপা ক'রে দীক্ষা দিন, 

নাথযোগের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির পথে নিয়ে চলুন |» 
“কিন্ত রাজসিংহাসনের ভোগন্ুখ, পত্বীর প্রেম, এ সব ছেড়ে যাওয়া 

কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে ?-_ প্রশ্ন করেন মহাযোণী | 

হ্যা, প্রভূ, আমায় যেতেই হবে । সংসারের মোহ একেবারেই চলে 

গিয়েছে । তাছাড়া, প্রাণপ্রিয় পিঙ্গলার চিতার পাশে বসে আমি শপথ 

গ্রহণ করেছি সংসার ত্যাগের।১ আপনি আমায় আশ্রয় দিন, মুক্তির 
পথ দেখিয়ে দিন ।” 

“মহারাজ, বেশ, আপনাকে আমি দীক্ষা দেবো-_কিস্তু এক সর্তে। 

চরম ভোগণ্রশ্বধ্যে কাটিয়েছেন এতদিন, এবার বারে! বংসর আপনাকে 
কঠোর ব্র্ষাচ্ধ্য সাধন করতে হবে । ভিক্ষীন্নে করতে হবে উদর-পৃত্তি।৮ 

“উত্তম কথা, প্রভূ । সানন্দে আমি তা করবে। 1৮ 

“অপেক্ষা করুন, মহারাজ । আরো কথা আছে। প্রতি একাদশী 

তিথির পরদিন আপনি ভিক্ষা মাগতে আসবেন আপনার রাজপ্রাসাদে । 

সেখানে প্রিয়তম! রাণী পিঙ্গলার সম্মুখে গিয়ে এই ব'লে দাড়াবেন__মা 
পিঙ্গলাঃ আমায় ভিক্ষা দাও। পত্বীর মোহ ও প্রলোভন একেবারে 

গিয়েছে কিনা, নৃতন করে সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা-তা এর ভেতর দিয়ে 

আমি লক্ষ্য করবো । তারপর বার বৎসর অতীত হ'লে দেবো আপনাকে 

নিগৃড় ষোগসাধন। হাতে পাবেন মোক্ষের চাবিকাঠি 1” 
মহাযোগীর চরণে প্রণত হইয়া রাজ! ভত্ত্রি করজোড়ে কহিলেন, 

১। জার্শাল্ অব এশিয়াটিক ওরিয়েন্টাল্ সোসাইটি : ভল্যু ২৫, পৃঃ ১৯৮-২৩৩ % 

এল, ভি, গ্রে : স্ত ভর্তৃহরি নির্বেদ্ অব. হুরিহর্। 

কি 



মহাযোগী গ্রোরধনাথ 

“প্র আমার সন্ব্পে আমি অবিচল । আর আজ থেকে আপনার 
নির্দেশ হয়ে রইলো! আমার শিরোধার্য্য 15 

নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়! রাণী পিঙ্গল! রাজপুরীতে ফিরিয়া গেলেন, 
পরিজন ও প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইল গভীর শোকের ছায়া । চীর 
বসন পরিয়! নিবিবপ্র সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী, ভত্তুহরি, আশ্রয় নিলেন নগরের 

উপাস্তে এক পর্ণকুটিরে। ব্রত উদ্যাপনের শেষে লাভ করিলেন 
গোরখনাথের কৃপা-প্রসাদ । 

উত্তর ভারতের যোগী-গায়ক ও সারেঙ্গীহারেরা৷ আজো! করুণ সুরে 
রাজবৈরাগী ভর্তৃহরির এই অদ্ভুত ধরণের ভিক্ষার কাহিনী গাহিয়া 
বেড়ায়। একতারার মৃচ্ছনার সাথে বন্ধৃত হইয়া উঠে তাহাদের পরম 
প্রিয় সঙ্গীতের কলি-_-“ভিকৃষ! দে মাঈয়! পিঙ্গলে_ 

গোরখনাথের কৃপায় ভর্তৃহৰি কায়াসিদ্ধি লাভ করেন, প্রতিষ্ঠিত 

হন নাথত্বে। উত্তর প্রদেশ, পূর্বব পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটে আজো 
বহু সংখ্যক ভত্ত হরি-যোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। 

ভর্তৃহরির অন্যতম প্রধান শিষ্য, মহাত্মা রতননাথ ছিলেন অসামান্ত 
যোগবিভূতির অধিকারী । পেশোয়ার অঞ্চলে তাহার বহুসংখ্যক 
যোগীশিষ্ত বর্তমান ছিল। আর কোহাট, জেলালাবাদ ও কাবুলের 

যোগী-মঠগুলি পরিচালিত হইত তাহারই তত্বাবধানে । 

রতননাথ স্থপ্রসিদ্ধ নাথ-গুরু হইয়াও কাণে কোন কুগ্ডল পরিতেন ন1। 

এজন্য যোগীটিলার কয়েকটি প্রবীণ নিষ্ঠাবান যোগী একবার তাহাকে খুব 
তিরস্কার করেন। বলেন, “কিগো, তুমি শত শত যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তের 

আশ্রয়দাতা, নাথধর্দদের একজন দিক্পাল--আর সেই তুমিই কিন! 
কাণে কুগুল পরছো না ।” 

«কেন, তাতে কি দোষটা হয়েছে ?--উপেক্ষার স্থুরে উত্তর দেন 
সিদ্ধযোগী রতননাথ। 

৭১ 



ভারতের সাধক 

“নবীনদের মধ্যে তোমার এই আচরণের মধ্য দিয়ে কি কুদৃষটান্ত 

দেখানো হচ্ছে ন। ? 

একথার উত্তর ন! দিয়া তিনি তুষ্জীভাব অবলম্বন করিয়া! রহিলেন। 

কিন্ত সমালোচকেরাও ছাড়িবার পাত্র নন, বার বার তীক্ষ বাক্যে তাহাকে 
গঞ্জনা দিতে থাকেন । 

অবশেষে রতননাথ সেদিন বড় উত্তেজিত হইয়! উঠেন, সর্ববসমক্ষে 
প্রদর্শন করেন এক অতি অদ্ভুত যোগ সিদ্ধাই। ছুই হাত দিয়। সজোরে 

হঠাৎ তিনি নিজের বক্ষপঞ্জর বিদারণ করিয়া! ফেলিলেন, তারপর দৃঢ্বরে 
কহিলেন, “তাহলে এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে গ্ভাখো, তোমাদের সাধের 

কুগডল এখানে রয়েছে কিনা ।”” 

সকলে সবিশ্ময়ে তাকাইয়া দেখেন, সত্য সত্যই তাহার রক্তাক্ত 
বক্ষের অভ্যন্তরে সংগোপিত রহিয়াছে গপণ্ডারশূঙ্গে নিশ্মিত, ধূসর রং-এর 
একজোড়া কর্ণকুগ্ডল ।১ 

একবার অন্তরঙ্গ ভক্তের। আস্তরিক ছুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন__ 

রতননাথের পরে এ অঞ্চলে এমন আর কেহ থাকিবেন না যিনি তাহার 

মত বিপুল যোগৈশ্বধ্য লাভ করিবেন । জনশ্রাতি আছে, এ কথা শুনিয়। 
গোরখনাথের নাতি-শিষ্য এই শক্তিধর যোগী তাহার নিজ দেহ হইতে 
তখনি একটি সৌম্যদর্শন সমাধিবান বালক সাধকের স্থষ্টি করিয়াছিলেন 
কায়া হইতে স্থ্১ তাই তাহার নাম হয়-__কায়ানাথ। উত্তরকালে 
পেশোয়ার অঞ্চলের শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধরাই নয়, বহু মুসলমানও তাহার 
নিকট ধন্মোপদেশ লাভ করিয়া! উপকৃত হন। যোগী কায়ানাথকে তাহার 
মুসলমান ভক্তের! আদর করিয়া নাম দেয়- কোয়াইম্ উদ্দীন । 

কাবুল ও জালালাবাদে যোগী রতননাথের স্মৃতিজড়িত জীর্ণ মন্দির 
এখনো রহিয়াছে । শক্তিধর যোগীর তিরোধানের কয়েক শত বৎসর 
পরও স্থানীয় মুসলমানেরা রতননাথী যোগীদের অলৌকিক বিভূতির কথা 
সশ্রদ্ধভাবে বলাবলি করিত। 

ত্রীগস £ গোরখনাথ, এও কাপফাট্রা যোগীজ._পৃঃ ৬৫-৬৬ 

দহ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

যোগীবর গোরখনাথের অগ্থাতম কৃপাপ্রাপ্ত শিশু হইতেছেন পাঞ্জাবের' 
_ রাজা শালিবাহনের পুজ্র পূরণভগৎ। বাল্যকাল হইতেই তিনি সৎ, 

উদার ও ঈশ্বরপ্রেমিক। চরিত্রের পবিত্রতার সঙ্গে দূঢ়তাও ছিল তাহার 
যথেষ্ট। যৌবনে পদার্পণ করার পর পূরণের জীবনে ঘনাইয়া আসে এক 
মহা! সঙ্কট | বিমাতা৷ রানী লুনান্ ছিলেন তরণী, পরম! সুন্দরী এবং 

নিঃসস্তান। এই রাণী সুদর্শন যুবক পূরণের প্রতি অতিশয় আকষ্টা 

হন এবং তাহাকে স্ববশে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতে থাকেন। 
পুরণ কিন্তু ঘৃণাভরে রাণী লুনানের সব প্রলোতন প্রত্যাখ্যান করেন । 

ইহার ফলে রাণী ক্রোধে হইয়া উঠেন একেবারে জ্ঞানহীন। অবশেষে 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পুরণের বিরুদ্ধে রাজার নিকট তিনি 
আনয়ন করেন এক মিথ্যা অভিযোগ । তিনি বলেন, কামাসক্ত হইয়া 
পুরণ তাহাকে আয়ত্তে আনিতে চাহিতেছেন। 

রাজা একে বুদ্ধ তহুপরি রূপসী কনিষ্ঠা রাণীর প্রতি মোহে আচ্ছন্ন, 
বিচার বুদ্ধি কিছুই আর তাহাতে অবশিষ্ট নাই। তাই পূর্বাপর বিবেচনা 
না করিয়া পুজের উপর দিলেন চরম দণ্ডের আদেশ । হস্তপদ কর্তন 
করিয়া পূরণকে নিক্ষেপ কর! হইল এক শুষ্ক কুপের ভিতর । 

একাদিক্রমে প্রায় বারদিন, মৃতকল্প অবস্থায় তাহাকে এই কৃপে 

পড়িয়া থাকিতে হয়। তারপর দৈবযোগে সেখানে এই সম্কটকালে 
আবির্ভাব ঘটে গোরখনাথের । কথিত আছে, যোগীবরের অত্যাশ্চধ্য 

বিভূতির বলে পূরণের কন্তিত হস্তপদ আবার নূতন করিয়া জোড়া 

লাগিয়া যায়, কৃপ হইতে তিনি উদ্ধার লাভ করেন। 

পুরণ কিন্ত আর রাজপুরীতে ফিরিয়া যাঁন নাই, গুরু গোরখনাথের 
আশ্রয়েই সানন্দে অবস্থান করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরের কচ্ছ, ও 
কঠোর তপস্তার ফলে তিনি লাভ করেন যোগসিদ্ধি এবং সর্বব সাধারণের 
কাছে পুরণ ভগৎ নামে পরিচিত হইয়া উঠেন। 

গুরুর আদেশে সেবার কিছুদিনের জন্য তিনি রাজপুরীতে ফিরিয়া 
ঘান। রাজপুত্র পুনজ্জাঁবন লাভ করিয়াছেন, গোরথনাথের দীক্ষাশিক্ষায় 

ণ্৩ 



ভারতের সাধক 

হইয়া! উঠিয়াছেন এক শক্তিধর যোগী, তাই তাহার দর্শনে রাজপুরীতে 
সেদিন আনন্দের উচ্ছাস বহিয়া যায়। 

এদিকে বিমাতা৷ লুনান অতিশয় ভীত ও অনুতপ্ত হইয়! ,পড়েন। 
নবীন যোগী পুরণের কাছে আসিয়! কাতরম্বরে বারবার তিনি মার্জনা 
ভিক্ষা করিতে থাকেন। 

সর্ববসমক্ষে এ সময়ে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় গোরখশিষ্য, সিদ্ধ 

সাধক পূরণের ক্ষমান্ুন্দর মহিমাময় রূপ | রাণী লুলান্এর সমস্ত কিছু 
দোষ তিনি মার্জনা করেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার বরে এই রাণী 
উত্তরকালে এক পুত্ররত্বও লাভ করেন। এই পুত্রের নাম রাখ হয় 
রসালু। পূরণের এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তরকালে গোরখনাথের এক 
বিশিষ্ট শিশ্য এবং সার্থকনামা যোগীরূপে খ্যাত হইয়া উঠেন। 

রন্ঝা ও হারের প্রেমোপাখ্যানের সহিতও কৃপালু গোরখনাথের 
পবিত্র স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। পাঞ্জাবের জনজীবন ও লোকগাথায় 
ইহার প্রচুর নিদর্শন মিলে । 

রাজপুত ভক্ত গৃগা ছিলেন গোরখনাথের শক্তিধর যোগী-শিশ্াদের 
অন্যতম । গৃগার বৈশিষ্ট্য-_-তিনি সমাজের নিম্স্তরের সকল মানুষের 
উপর অকুপণ করে কৃপা ছড়াইয়! গিয়াছেন। উত্তরপশ্চিম ভারতের 
অস্তজজ অস্পৃশ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই সাধকের 
প্রভাব ছিল অসামান্য । গ্রামাঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র মন্দিরে গোরখশিষ্য 
গৃগা ও তাহার যোগ সাধনার প্রতীক সর্পের প্রতিমূর্তি দেখ যায়। 

পাঞ্জাব ও বাংলার লোকগাথা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়» 

বাংলার রাজপুজ গোপী্টাদ শেষবারের মত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া 

ঘুরিতে ঘুরিতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবস্থিত নাথযোগীদের প্রধান তপস্থাস্থল- 
গুলিতে আসিয়। উপস্থিত হন এবং এসব স্থানে কঠোর সাধনার পর 
সিদ্ধিলাভ করেন। তাহার সাধন-এীশ্বর্যের খ্যাতি শতশত বংসর পরেও 
জনমনে জাগরক ছিল। 
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মহাবোগী গোরখনাখ 
সিন্ধুয় পীর জন অঞ্চলের লোকদেয় কাছে সাধকগ্রবর গোগী্টাছ 

পরিচিত ছিলেন “গীরপথাও' নামে । উত্তরকালে হিন্দু ও মুদলমান উভক 
সম্প্রক্গায়ের মানুষই তাহার পবিত্র স্মৃতিকে সমভাবে শ্রদ্ধা করিত। 
করাচী হুইতে কিছুটা দূরে আজো একটি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্না বশেষ 
দেখ! যায়-_মুসলমানের! এটিকে বলে “পীর পুন্ত' আর হিন্দুরা বলে 
“গোপী্টাদ রাজ । এই ভগ্ন আশ্রমসৌধ যে বাংলার রাজস্লাসী 
গোগীর্টাদকে কেন্দ্র করিয়াই নিম্মিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পরিব্রাজন করিতে করিতে গোরখনাথ সে-বার সিম্ধুদেশে আসিয়া 

পড়িয়াছেন। তাহার অন্ততম ভক্ত ও শিষ্য গোগীর্টাদ তখন এখানে 

থাকিয়াই সাধন ভজন করেন । গোপীর্টাদ যৌবনে জালম্ধরীপাদের কাছে 
দীক্ষা নিয়াছেন, কিস্তু যোগসাধনার পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়াছেন 

গোরখনাথকে। বহুদিন পরে এই শিবন্বূপ মহাযোগীর দর্শন পাইয়া 

তাহার আনন্দের সীম! রহিল ন1। 

কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করার পর গোরখনাথ গোপীটাদকে 

কহিলেন, “বৎস; কৃচ্ছ_ এবং ত্যাগ বৈরাগ্য তোমার এই নবীন জীবনে 
যথেষ্ট হয়েছে । তাছাড়া, পরিব্রাজন ও সাধন ভজনও এযাবৎ তুমি কম 

ক'রনি। এবার একটি তপস্তাকেন্দ্র বেছে নিয়ে স্থির হয়ে বসে পড়ো। 
অনূরেই রয়েছে পবিত্র অড়ু পর্ববত। পুরাকালে বহু যোগী খষি ওখানে, 
কঠোর সাধনা ক'রে গেছেন, সিদ্ধ হয়েছেন। এ পর্বতের গুহায় বসে 
তুমি তোমার যোগসাধনা সমাপ্ত ক'র। আশীর্বাদ করি, অচিরেই হও 
সিদ্ধকাম |” 

গোগীর্টাদকে যোগসাধনার নিগৃঢ়তম প্রক্রিয়াগুলি গোরখনাথ এবার 
শিক্ষা দিলেন। তারপর স্বয়ং সযতে সঙ্গে করিয়া নিয় গেলেন পর্বতের 

পাদদেশে । নীচে হইতে নির্দিষ্ট সাধনগুহাটি গোপীর্ঠাদকে দেখাইয়া! দিয়া 
গ্রস্থান করিলেন গিরণার পাহাড়ে । 

পাহাড়ে উঠিয়া গোপীর্টাদ এক বিপদে পড়িলেন। দয়ানাথ নামে 
এক মহাশক্তিধর তান্ত্রিক দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিতেছেন । বিপুল, 
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ভারতে সাধক 

অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী । বহু সংখ্যক শিখ তাহার, "আর 

স্থানীয় সাধুসন্ত মহলেও প্রতিপত্তি অসাধারণ । 
ইনি তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ । নানা চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনির! গোপীর্টাদ 

ইহার সম্বন্ধে কৌতুহলী হইলেন । এখানকার বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ের 
গুহায় বনু সাধু তপস্তা করেন, তাই ধুনির কাঠ ও আগুন তাহাদের 

সর্বদাই দরকার। আর দয়ানাথই নাকি তাহার অলৌকিক শক্তিবলে 
সবাইকে এসব করেন সরবরাহ । সবাই বলে, তাহার একটি সিদ্ধাইর 

পেটিকা রহিয়াছে। অফুরন্ত কাঠ ও আগুনের সরবরাহ আসে এটি 
হইতে । শীতে গ্রীপ্ে, দিনে রাতে যখন যাহার এবস্ত্ ছুইটির দরকার, 
দয়ানাথের পেটিকা স্বয়ংচালিত হইয়া তাহার যোগান দেয় । 

উচু পাহাড়ের উপর জল সংগ্রহ করা এক দুরূহ সমস্তাঁ। দয়ানাথ 
তাহারও চমংকার সমাধান করিয়া রাখিয়াছেন, একটি জলবাহী বলদ 

তিনি প্রতিপালন করেন । পৃষ্ঠদেশে ছুইটি মশক ঝুলাইয়া উহা! বারবার 
নিয়ে অবতরণ ক'রে, আর নদীতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই 

ৃষ্টস্থিত মশকটি জলে পূর্ণ হইয়া! উঠে। তারপর এই বলদটি পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরিয়। সাধুদের ক'রে জল বিতরণ । 

স্থানীয় সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থাও হয় দয়ানাথের সিদ্ধাইর বলে। 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, বৃহদাকার একটি ভিক্ষাপাত্র তাহার রহিয়াছে। 

প্রয়োজন হইলেই আপনা হইতে এটি সুস্বাহ্ব পুরী-কচুরী-মালপোয়ায় 
ভর্তি হইয়া উঠে। আশেপাশের পাহাড়স্থিত সাধুরা' সবাই এসব দিয়া 
করেন তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি | 

কিন্তু পরোপকার ও সাধুসেবার উৎসাহ থাকিলে কি হয়; দয়ানাথ 
বড় উগ্র স্বভাবের । সাধুদের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্যও 
তিনি সতত চেষ্টিত__একবার তাহার বুরৃষ্টিতে পড়িলে কাহারে! নিস্তার 
নাই। তাহার মন্ত্রঃপৃত রজ্জুর বন্ধন-ভয়ে ও দীর্ঘ বস্তির প্রহারে নির্যাতিত 
সাধুর ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে । 

তান্ত্রিক দয়ানাথজী সম্পর্কে এইসব বিস্ময়কর নান! কাহিনী শুনিয়া 



ম্হাযোগী গোরখনাখ 

গোী্টাদ ভাবিলেন, “এ অঞ্চলে এ সাধু নেতৃস্থানীয় ও প্রতিষ্ঠাবান। 
একবার তাহাকে দর্শন কর! ও কিছুটা আলাপ পরিচয় কর! মন্দ কি? 

দয়ানাথজীকে প্রণাম নিবেদন করিতেই ঘটিল বিপরীত কাগু। 
ক্রোধে তিনি একেবারে ফাটিয়। পড়িলেন। ছুই চোখ রোষে কষায়িত, 
গজ্জিয়া কহিতে লাগিলেন, “ওরে পাপী, ওরে ছুরাচার! এক্ষুনি আমার 
সামনে থেকে দূর হয়ে যা । তোদের কুঅভিসন্ধি আর ষড়যন্ত্র আমার কিছু 

বুঝতে বাকী নেই । যা-যা, সরে যা এখান থেকে ৮ 

“মহারাজ, আপনার এমনতর ক্রোধের কারণ তো কিছুই বুঝতে 
পারছিনে। গুরুর আজ্জায় এই নির্জন পাহাড়ে কিছুদিনের জন্য এসেছি 

তপস্তা করতে । কিন্ত আপনি কেন শুধু শুধু এত বিরূপ হলেন আমার 

ওপর? আমি আপনার বালক । বুঝিয়ে দিন, কি আমার অপরাধ 1” 

_যুক্তকরে নিবেদন করেন গোগীাদ । 

“অপরাধ ? তোর যোগীগুরু গোরখনাথ কি আজ এই পাহাড়ের 

পাদদেশে এসে দাড়ায়নিঃ আমার এই সাধনগ্হার দিকে সে কি তীক্ষু 

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নি? সত্য ক'রে বল্্তো।» 
“আজ্জে হ্যা, আপনার কথা যথার্থ ।» 

“তবে শোন্ হতভাগা । তোর গুরু গোরখনাথ আজ আমার 

বিরুদ্ধে গোপনে তার যোগবল প্রয়োগ করেছে । এখান দিয়ে সে চলে 

যাবার পর থেকেই-_-সাধুসেবার জন্য যে সিদ্ধাইগুলি আমি এতকাল 

প্রয়োগ করে আসছি, তা আর কাজ করছে না। আমি বুঝেছি, তোকে 

এখানে পাঠানোর ভেতরও এক গভীর যড়যন্ত্র রয়েছে । তুই এখানকার 

সিদ্ধগুহায় তপস্ত। ক'রতে বসলে গোরখনাথ নিশ্চয় হ্র'চারবার আসবে । 

সেই সুযোগে সে নষ্ট করবে আমার সমস্ত কিছু প্রতিষ্ঠ! ও তন্ত্রসিদ্ধি । 

আর বল্তে পারিস্, কেন সে এমন করে পিছু লেগেছে? কেনই বা 
শুধু শুধু সে আমার বিনষ্টি ডেকে আনতে চায় ?” 

গোগীর্ঠাদ সবিনয়ে করজোড়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, আপনি 

আমার প্রভু গোরখনাথজীকে খুব ভুল বুঝেছেন। তিনি যে শিবকল্প 
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ভারতের সাধক 

মহাপুরুষ ! সর্ববলোকের, সর্ববশ্রেণীর সাধকের কল্যাপই সদা! তিনি কামনা 
করেন। তিনি কেন আপনার মত মহাত্মার অনিষ্ট করবেন! 

“তবে, কেন এধরণের আচরণ? আমার সিদ্ধাটুর প্রতি তার 
এমনতর ঈর্যাই ৰা কেন?” 

“ঈর্বা নয়, বলুন কল্যাণ কামনা ।” 
“তার মানে ?”-__তন্ত্রসিদ্ধ সাধক দয়ানাথজীর নয়ন ছুটি ক্রোধে 

ত্বল্ বল্ করিয়া উঠে। 

“হয়তো, আপনার এ বিপুল সিদ্ধাই আপনার সাধন জীবনের চরম 
প্রাপ্তির পথে বাধ! হয়ে দাঁড়িয়েছে । আর প্রভু গোরখনাথ সেই বাধাটিই 
দূর করে দিতে চাচ্ছেন কৃপাপরবশ হয়ে ।” 

“তবে রে মূর্খ! অর্ববাচীন ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোর 
গুরু গোরখনাথ কি তবে এমনি আত্মস্তরী হয়ে উঠেছে? বেশ, তবে 
দ্যাখ আমার তান্ত্রিক সিদ্ধাইর শক্তি। তারপর ডাক তোর গুরুকে, 
দেখি-_-সে এর সামনে কতটা এগুতে পারে ।» 

দৃঢ় হস্তে গোগী্টাদের হাত ছুটি চাপিয়া ধরিয়া তীব্র রোষে কাপিতে 
কাপিতে দয়ানাথজী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। 
শুরু করেন মারাত্মক তান্ত্রিক অভিচার। 

ক্ষণপরেই সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক কাণ্ড । 
সার! পাহাড় ব্যাপিয়৷ দাউদাউ করিয়া! হ্বলিয়! উঠে অগ্নিশিখা, আর ত্বলস্ত 
গোলকসদৃশ এ পাহাড়টি নিক্ষিপ্ত হয় উদ্ধাকাশে ।১ 

ভয়ে বিস্ময়ে নবীন সাধক গোপী্টাদের বাকৃশক্তি ততক্ষণে রুদ্ধ 

হইয়। গিয়াছে। অনুরস্থিত এই ভয়াল অবিশ্বাস্ত দৃশ্যের দিকে তিনি 
চাহিয়া আছেন নিম্পলক দৃষ্টিতে । 

দয়ানাথজীর তীক্ষ্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল-_“ওরে, মূর্খ! নিজ 
চোখে তে। দেখলি আমার সিদ্ধাইর প্রতাপ । এখন যোগী গোরখনাথকে 
গিয়ে বল্» ভোর তপস্তার স্থান সে নৃতন ক'রে কোথাও নির্ববাচন করুক । 

» ব্রিগংস্£ গোরখনাথ এণ্ড কানফাট্া যোগীজ পৃঃ ১৯২-৯৩ 
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মৌছাযোগী গোরখনাখ 

আমি এবার এ অঞল ছেড়ে চল্লাম--ধিনোধর পাহাড়ে গিল্পে পাত্বো 
আমার নৃতন সাধন-আপন | তারপর আর একবার দেখে নেবো তোর 

যোগীগুরুকে |” 

দয়ানাথজী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া মাত্র গোপীাদ ছুটিয়! চলিলেন 
গির্ণার পর্বতে, মহাযোগী গোরখনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন। 

সাক্ষাৎ হইতেই তীব্র অন্নুযোগভর! কণ্ঠে কহিলেন, “প্রভু, আপনি তো 
এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছেন, আর ওদিকে দয়ানাথজী আপনার সব 

ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন বান্চাল। তাঁর অন্তুত সিদ্ধাইর যে দৃশ্য আজ 
স্বচক্ষে দেখে এলাম, জীবনে তা কোনদিন ভুলতে পারবো না। সার! 

অড় পাহাড়টি তিনি নিক্ষেপ করেছেন আকাশমার্গে,। আর আগুনে 

পুড়ে তা একেবারে খাৰু হয়ে যাচ্ছে । এমনি ক'রে চুপচাপ বসেন৷ 

থেকে আপনি শিগ্গীর এর একটা প্রতিবিধান করুন।” 
গোরখনাথের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ নিবদ্ধ হইল সেই পাহাঁড়টির দিকে। 

দেখিলেন, তৃপৃষ্ঠ হইতে দূর আকাশসীম। অবধি স্বলিয়া। উঠিয়াছে এক 
সর্বব-্ধ্বংসী অগ্নিবলয়, লেলিহান শিখা! আর ধৃঅরাশিতে চারিদিক হইয়া 
উঠিয়াছে একাকার । 

অমার্জনীয় ওদ্বত্য দয়ানাথের ! এখনই, এই মুছুর্ে, ইহা দমন না 

করিলে তো চলিবে না। সঙ্কল্প গ্রহণ করার পরই গোরখনাথ ধ্যানাসনে 

গিয়া উপবিষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমধ্য হইতে এক অলৌকিক জ্যোতির 
খারা নির্গত হইয়া তীব্রবেগে আগাইয়৷ যায় সম্মুখের দিকে । মুন্থর্তে 
দয়ানাথের প্রন্থলিত অগ্নিশিখা নির্ববাপিত হইতে দেখা যায়, আর উর্ধে 
উখিত অড়, পর্বব্ত ভূতলে পড়িয়া হয় দ্বিখগ্ডিত। 

এবার মহাযোগী গোরখনাথ ফিরিয়া তাকান ধিনোধর পর্বৰতের 

দিকে, যেখানে বসিয়া ক্রুদ্ধ দয়ানাথ তাহার তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতেছেন। তখনি মানসপটে তাহার ভাসিয়া৷ উঠে অদ্ভুত এক 
দৃশ্য | দেখেন, মন্ত্রঃপুত একটি গোটা নুপারীর উপর নিজ মস্তক স্থাপন 
করিয়া দয়ানাথ হেঁটমৃণ্ডে শুরু করিয়াছেন এক নৃতন তপশ্চরধ্যা । 
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গোপীর্ঠাদের দিকে চাহিয়া যোগীবর শাস্তত্বরে কহিলেন, “বম, 
বিপদ কিন্তু এখনো কাটেনি । দয়ানাথের সঙ্কর্লিত এই বিশেষ ক্রিয়া 

যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে সার! সিন্ুদেশ আজ আগুনে পুড়ে একেবারে 

খীক্ হয়ে যাবে। ওকে এক্ষুনি নিবৃত্ত করতে হচ্ছে।” 
কথা কয়টি শেষ হইতে ন। হইতেই আকাশমার্গ হইতে গোরখনাথের 

পদপ্রান্তে ঝুপ. করিয়া পতিত হন বিশালবগু এক নন্ন্যাসী । গোরখনাথের 

চরণ ধরিয়া বারবার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন । 

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাযোগী কহিলেন, “দয়ানাথ, শুধু শুধু এত কাণ্ড 
কেন করালে বলতে। ? সুদূর কচ্ছ অবধি আমায় হস্ত প্রসারণ করতে 

হল, আর তোমায়ও টেনে নিয়ে আসতে হল এই স্থানে । সাধন-দেহ 
পূর্ণরূপে শুদ্ধ না করে তোমার গুরু তোমায় সিদ্ধাই দিয়ে বসেছিলেন» 
তা তুমি ধারণ করতে পারোনি ৷ শুধু তাই নয়, অপক্ক আধারে শক্তি 
আরোপিত হওয়ার ফলে তীব্র আত্মস্তরিতা পেয়ে বসেছিল তোমায়। 

আজ তার মূল উৎপাটিত হয়েছে এবং তোমার সবটা বিভূতি আমি 
আকর্ষণ করে নিয়েছি । ভালই হয়েছে দয়ানাথ। তোমার সাধনপথের 

বড় একটি কাটা খসে পড়লো । এবার থেকে শুদ্ধতর মন নিয়ে শুরু 

ক'র তোমার নৃতন তপস্তা | 

£পর দয়ানাথ একান্তভাবে গোরখনাথের শরণ নেন, সোৎসাহে 

নাথযোগের সাধন প্রণালী গ্রহণ করেন। কর্ণবেধসহ নাদ-সিঙ্গা-সেলা 

ধারণ করাইয়া গোরখনাথ তাহাকে উচ্চতর যোগতত্ব শিক্ষা দেন, 
তপন্তার জন্য আবার প্রেরণ করেন ধিনোধরের পর্বত গুহায় । 

সাধক গোগীষ্ঠাদের পথ এবার নিষ্ষণটক। শান্তিময় পরিবেশে অড়, 
পর্বতের নিভৃত গুহায় শুরু করেন তিনি শেষ পধ্যায়ের যোগসাধনা, 
শক্তিধর গুর গোরখনাথের আশীর্ববাদে হন আপ্তকাম। 

শিবন্বরূপ গোরখনাথের আচাধ্যজীবনের এক মহত্বর অধ্যায় উন্মুক্ত 
হয় এই সময় হইতে । স্থুল ও সিদ্ধদেহে সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তিনি 
বিচরণ করিতে থাকেন, উচ্চকোটির সাধকের! ধন্য হয় তাহার কৃপায় । 
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ভারতের সাধক 

মুমুক্ষু জাঠ, রণ.বাঁ এক সময়ে প্রভূ গোরখনাথের শরণ নেন, মিনতি 
জানান্ যোগসাধনা ও সন্াস গ্রহণের জন্য । এ সময়ে তাহাকে সতর্ক 

কারার জন্য যোগীবর যে কথাগুলি বলেন,১ সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাক্রেরই 

তাহা৷ চিরম্মরণীয়। তিনি বলেন, “বৎস, জেনে রেখো, আমাদের 

নাথযোগসাধনায় যোগ্যত। লাভ করা বড় কঠিন। শুধু অদ্ধনগ্ন হয়ে, 
জটার ভার মাথায় নিয়ে, ভিক্ষে ক'রে বেড়ালেই কি যোগ হয়? 

বুকের মাঝে আগে স্বালিয়ে নিতে হবে বিশ্বাসের স্বলন্ত আগুন__-আর এই 
আগুনই সাধককে সতত এগিয়ে নিয়ে বাবে তার কৃচ্ছ সাধনের পথে, 
শিব-সাধুজ্য ও পরম প্রাপ্তির পথে । দেহ মনের চরম নির্যাতন ও 

লাঞ্থনা হাসিমুখে তাকে সইতে হবে, মৃত্যুকে ভালবাসতে হবে__-তবেই 
তো! মিল্বে সতাকার যোগ । আসলে এই যোগ হচ্ছে বেচে থেকেও 

মরে যাওয়।। সাধকের মনের হুক্মতম ইচ্ছার বিলয় ঘটবে, আর মনের 

হবে বিয়োগ । তবেই না হবে মহামনের সঙ্গে, পরমশিবের সঙ্গে, যোগ 

স্থাপন । বৎস, এই ভঙ্গুর স্বল্পজীবী দেহটিকে বাজাতে হবে একতারার 

নত আর তাতে ফুটিয়ে তুলতে হবে_নেতি নেতি'র এক অনাস্ন্ত 

স্থর। সাধকের সমগ্র জীবন ও জমগ্র সন্তাকে মিশিয়ে দিতে হবে একটি 
বিন্দুর ভেতর। তাহলে তুমি বুঝতে পারছো-_এই যোগসাধন নিয়ে 
কখনো ছেলে-খেলা করা চলে না । আরো একটা কথ! জেনে রাখবে-__ 

আমাদের এই তুচ্ছ, রক্তমাংসময় দেহের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভগবানের 
মৃহাধাম। তাই এই দেহের সাধনার ভেতর দিয়েই সম্ভাবিত ক'রতে 

হবে তার জ্যোতিণ্ময় মহাপ্রকাশ ! 

গোরখনাথ মূলত শৈবমার্গাী মহাযোগী। নাথযোগীদের সাধনার 
প্রধান লক্ষ্য হইতেছে শিবত্বলাভ করা, মহেশ্বর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া । 

আর এই দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্বরূপ হইতেছে অবিনাশীত্ব-_অমরত্ব । 
গোরখনাথ তাই চাহিয়াছিলেন, নাথসাধকের লক্ষ্য হোক্ ইচ্টের স্বরূপ 

ইত্ডিয়ান আযার্টিকুযয়েরিজ, ১ ১৯২১, হির্ রন্ঝা--পৃঃ ৩২ 
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ম্হাযোগী গোরখনাথ 

অর্জন-_জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তির মধ্য দিয়া মহেশ্বরের চিরন্তন সততায় 

সে স্থিতিলাভ করুক, পরমশিবে হোক প্রতিচিত 1 

লক্ষ্য তোস্থির হইল, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছানোর * পন্থাটি কি? 
কোন্ সাধনসোপান বাহিয়া নাথযোগী তাহার চরম লক্ষ্য, পরম শিবত্ে, 

গিয়া পৌছিবে? চিন্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা রাজযোগের সাধন সাধারণ 
মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। মন্ত্রযোগের দুরূহতাও স্ুবিদিত। তাই 

নাথধন্মের নেতারা জোর দিলেন বিন্দ্ুজয় ও বায়ুজয় পদ্ধতির উপর 
এবং হঠযোগকেই স্থাপন করিলেন সাধনার অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক 

সোপানরূপে। 

কিন্ত গোরখনাথের যোগপন্থা। যে ভারতীয় এঁতিহ্যোর ও পরস্পরাগত 

যোগপন্থার অনুসারী তাহাতে সন্দেহ নাই । বিন্দুধারণ, বায়ুনিরোধ ও 

মনের বিলয়__এই ছিল তাহার যোগসাধনের মূল কথা । হঠযোগ 
প্রদীপিকা'য় গোরখবাক্যের উদ্ধ'তিতে রহিয়াছে__ 

মন থির তো পবন থির 

পবন থির তে বিন্দু থির। 

বিন্দু থির তো কন্ধ থির 
বলে গোরখদেব সকল থির। 

এই স্থির অবস্থায় ভাণ্ড ও ত্রন্মাণ্ডের কোন প্রকার পার্থক্যবোধ 

থাকে না, যোগী সাধক প্রাপ্ত হয় সহজ সমাধির ছুলভ অধ্যাত্বসম্পদ । 

গোরখনাথের এই যোগাদর্শ গোড়ার দিকে হঠযোগের উপর নির্ভরশীল 
হইলেও ইহার পরিণতিতে কিন্তু আসিয়াছে রাজযোগেরই নিগুট়সাধন । 

শহুঠযোগ প্রদীপিকা'র ভণিতায় আগে হইতেই সাধনকামী নাগযোগীদের 

সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে-_-কেবলম্ রাজযোগায় হঠবিষ্ভা উপদিস্াতে, 
অর্থাৎ, হঠযোগবিষ্তা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে রাজযোগেরই 
অনুশীলনের জন্য । 

নাথসিদ্ধেরা জীবন্মক্কে পরম কাম্য বলিয়া মনে করেন, আর এই 
১ অবস্কিওর্ রিলিজিয়াস্ কাণ্টস্ ঃ ডঃ দাসগুপ্ত-_-পৃঃ ২২১ 
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ভারতের সাধক 

মুক্তি তাহারা উপভোগ করেন রূপান্তরিত ও অবিনশ্বর দিব্যদেহে। 
সে দেহ “অশুদ্ধ মায়াদ্বারা অপবিভ্রীকৃত নয়, বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তিতে 

উদ্বদ্ধ হইয়া সে দেহ হুস্মতর স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে 
উপনীত হয় পরামুক্তিতে। এই অবস্থায় সিদ্ধদেহ যোগী মুক্তিকামী 
সাধকমাত্রকেই অশেষভাবে সাহাধ্য করেন, গুরুূপে বিতরণ করেন 
অধ্যাত্মব-কল্যাণ। 

গোরখনাথের সিদ্ধসিদ্ধাস্ত পদ্ধতি ও গোরখ সংহিতায় আমরা 

নাথযোগীদের পুর্ণ পরিণতির বিশদ তথ্যাদি পাই। এই পরিণতির 
প্রধান কথা,_জীব শিবে পরিণত হইবে, আর তাহা সম্ভব হইবে 

কায়াসিদ্ধি ও অমরত্ব অর্জনের মধ্য দিয়া ।১ 

“সদ্ধদেহ যোগী “জীবন্মুক্ত', তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও নিলিপ্ত। 

তিনি মৃত্যু ব্তীতই “পরামুক্ত' হইতে পারেন অর্থাৎ তাহার শুদ্ধদেহ 
লইয়াই জগৎ হইতে অন্তহিত হইতে পারেন। ইহা কায়িক মৃত্যু 

নহে; ইহা গুরুর উপদেশে সুলদেহেরই পরিবর্তন এবং সেই দেহেই 
ইহজগৎ ত্যাগ। যে মৃত হয় সে যুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। 
পরামুক্তের “দেহপাত” হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য ।*-..*-মৃতুগ্চয়কামী 
যোগী গুরুর উপদেশে অশুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত 

করেন, তৎফলে যে দেহ হয় তাহা 'প্রণবতনু" ( ওঁকারদেহ ), ইহা 
অ্বতপানে চিরসঞ্জীবিত থাকে । (প্রণবতনুুধারী যোগীই “জীবন্ুক্ত” 

অশুদ্ধ মায়িক জগতে বাস করিলেও তাহার সম্পর্ক শুদ্ধস্তরের 

সহিত |৮২ 
এই অবস্থার অপূর্বব বর্ণনা পাই নাথযোগীর এক প্রসিদ্ধ বাণীতে__ 

জীবিতা মরিব৷ মরি জীয়ব৷ 

অমী মহারস ভরি ভরি পিয়বা 

১ জীব থই শিব হৈবা প্রাণী-_গোরখ বাহী £ ডঃ বড়থোয়াল। 
২ ডঃ কল্যাণী প্রামাণিক £ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস--পৃঃ ৩৩ 
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মহাষোগী গোরখনাথ 

নিজের সাধন জীবনে অত্যধিক কৃচ্ছ, ও কঠোর তপস্তা৷ অনুষ্ঠান 
করিলেও গোরখনাথ তাহার ভক্ত-সাধকদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন 

সাধনার মধ্যপথ ! তাহার মতে, মানবদেহ মুক্তির সহায়ক, মানবের 

ইহা! শত্রু নয়__-পরম বন্ধু। তাই এই দেহকে অত্যধিক সুখ বা ছখ 

দিবার দরকার নাই। এই প্রসঙ্গে এক বাণীতে তিনি বলিয়াছেন_. 

কন্দপ রূপ কায়াক। মণ্ডণ 

অবির্থাকাই উলীচৌ। 

গোরখ কহৈ জুনৌ রে ভৌদু 
অরগ্ড অমী কত সীচৌ। 

- জীবের কায়া তো স্বভাবতঃই কন্দর্পের মত স্ুন্বর, সেটিকে বৃথা 

মণ্ডন ক'রে, উপ্টো কারে কি লাভ হবে? গোরখ কহেন-_হে মূর্খ, কেন 
অমৃত ধার! দিয়ে অরগড গাছকে শুধু শুধু করছো সিঞ্চন ? 

গোরখনাথের প্রবস্তিত সাধনার এই মধাপন্থা সাধারণ মানুষের পক্ষে 

কল্যাণকর হয়, অধ্যাত্মসাধন। তাহাদের কাছে হইয়া উঠে সহজসাধ্য । 

শুধু তাহাই নয়, তাহার ধর্মান্দোলনে কোনদিনই তিনি ব্রাহ্মণ শূত্র 

ধনী দরিদ্রের বিচার করেন নাই। অবাধ উদার কল্যাণ-বোধে উদ্দীপ্ত 

হইয়া তাহার ধন্মীয় আদর্শ ও সাধনপন্থা ছড়াইয়। পড়িয়াছে সমাজের 

সর্বস্তরে । যোগীশ্বর আদিনাথকে শিবরূপে জনজীবনের পুরোভাগে 
তিনি স্থাপন করিয়। গিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধক ইহার ফলে 

উপকৃত হইয়াছেন। সমকালীন সমাজ জীবনের বন্ুতর কালিমাও 

দূরীভূত হইয়াছে তাহার শৈব সাধনার প্রভাবে ।১ 

যোগ সাধনার গগন্চুম্ব৷ শিখরে সিদ্ধাচাধ্য গোরখনাথ সদা সমাসীন, 
অত্যাশ্চধ্য যোগবিভূতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে তাহার করায়ত্ত । 

সারা ভারতের দিকে দিকে যখনই তিনি ৬ক্তগণসহ পরিভ্রমণ করেন, 

১ আদিনাথ-_হিজ, এটার্ন্তাল আইডিয়েল : মোহস্ত দিগ বিজয় নাথ-_ নদার্ন 
ইত্তিয়া পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর-১৯৬৫ 
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মহাযোগী গোরখনাথ 

শিবকল্প মহাযোগীরূপে হন সংপুজিত_-শত শত প্রতিভাধর সাধক 

তাহার চরণতলে আসিয়। ভক্তিভরে আশ্রয় নেয়। 

মৎসেন্দ্রনাথের ইচ্ছ! ছিল,_ নাথধর্মের শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে গোরখ- 
নাথ বিরাজমান থাকিবেন, উদ্যাপন করিবেন ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট জনকল্যাণের 
মহান ব্রত। গুরুর সে ইচ্ছা গোরখনাথ পুর্ণ করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ 
নর নারীর বুকে জাগাইয়। তুলিয়াছেন মুযুক্ষীর আকুতি, অজস্র সাধকের 

জীবনে জ্বালাইয়া দিয়াছেন যোগসিদ্ধির অনির্ববাণ শিখা । এবার তাহার 

নিজ জীবনে আসিয়াছে নাথত্বের পূর্ণতম বিকাশের পাল1। সেই 
বিকাশকে সম্ভানিত করার জন্য, পরম শিনত্বে গ্রত্িত হইবার জন্য, 
এবার যে তাহাকে সর্বস্ব পণ করিতে হইবে । 

গোরখপুরের নিভৃত সাধন গুহাটিতে বসিয়া পেদিন তিনি এই 
কথাটিই বারবার ভাবিতেছিলেন। কিন্তু সাধনার এই শ্রেষ্ঠতম স্তরে 

পৌছিতে হইলে গুরুর উপস্থিতি এবং গুরুর সাহাষ্য ছাড়া তো চলে না। 
বছবংসর পরে আজ প্রাই ব্রীগুরুর চরণ দর্শনের জন্ত তিনি বড় ব্যাকুল 

হইয়া উঠিয়াছেন । 

মতস্তেন্্রনাথের সহিত গেরখনাথের শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল নেপালে । 

তারপর গুরুর নির্দেশে দীঘকাল তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন 

এবং অনেকদিন উভনের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। মতস্তেন্্র এখন কোথায় 

কিভাবে আছেন তাহ৷ অজ্ঞাত | ভাবিয়া চিন্তিয়া গোরক্ষনাথ শেষটায় 

নেপালের দিকেই পা! বাড়াইলেন। 

পশুপতিনাথে পৌছিয়াই প্রধান সিদ্ধাচাধ্যদের নিকট তিনি ছুটিয়া 
গেলেন, জানিয়। নিলেন গুরুর সন্ধান । হিমালয়ের এক হর্গম গুহায় 

বসিয়া মতস্যন্্র এতকাল তপস্যারত ছিলেন। সম্প্রতি নেপালের 

বাহিরে কোথায় নাকি তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন । 

ব্যাকুলহৃদয় গোরখনাথ বারবার সেবকদের প্রশ্ন করেন, “ভাই, 
তাড়াতাড়ি আমায় বলে দাও, গুরুজী কোথায় কোন্ নিভৃত নিবাসে 

অবস্থান করছেন। অবিলম্বে তার সাক্ষাৎ যে আমার পাওয়া চাই ।” 
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সেবকদের অনেকেই মহাযোগী গোরখনাথকে চিনিতে পারিয়াছেন । 
কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতেছেন না। এক রহস্তময় নীরবতা 
তাহাদের মধ্যে বিরাজমান । 

গুরুর অদর্শনে অধীর গোরখনাথ এবার ক্রোধে ভ্বলিয়া উঠিলেন। 

কঠোরম্বরে দৃগুভঙ্গীতে কহিলেন, “আমি গোরখনাথ বারবার তোমাদের 
অনুরোধ জানাচ্ছি-_-গুরুর সন্ধানটি আমায় শিগগীর বলে দাও । কিন্তু 
একি তোমাদের অশিষ্ট আচরণ ! মুখের সামান্ঠ একটি কথ! বার করতেও 

এমনতর কার্পণ্য ৮ 
একজন প্রাচীন সেবক-শিষ্ঠ তাড়াতাড়ি সম্মুখে আগাইয়৷ আসেন । 

শান্ত দৃঢ়ত্বরে কহেন, “যোগীবর, আপনার প্রশ্ন আমরা ঠিকই শুন্তে 
পেয়েছি । কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাহায্য করার উপায় আমাদের নেই। 

গুরুজী মৎস্যেন্দ্রনাথ তার একটি বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে সুদূর অঞ্চলের 

এক গিরি গুহায় গিয়েছেন তপস্তা করতে । তার সন্ধান বলে দিয়ে, 

সেখানকার ভীড় বাড়িয়ে, আমরা তো৷ তার কাজে অযথ! বিদ্ব উৎপাদন 

করতে পারিনে |৮ 

“প্রাচীন হয়ে অর্নবাচীনেরই মত কথা আপনি বলছেন ! প্রাণ- 

প্রিয় শিষ্য গোরখনাথকে দেখলে মংন্তেন্্রনাথের আরব কর্মে ঘটবে 

বিদ্ব ?”--ত্রুদ্ধম্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন গোরখনাথ । 

একটি নবীন শিষ্যের আর ধৈর্য রহিলনা । উত্তরে কঠোর ভাষায় 

বলিলেন, “শুনুন তবে গোরখনাথ, আপনি গুরুজীর মহা অন্তরঙ্গ বলে 

যতই দীবী করুন না কেন, আপনাকে তার তপক্তা-স্থানে যেতে দেওয়া 

হবে না। হ্যা, আরে। একটা কথা । মহাকৌল মংস্ডেন্্নাথ নেপালের 

শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য । অবলোকিতেশ্বর জ্ঞানে দেশের সবাই তাকে শ্রদ্ধা 
ক'রে, পুজা ক'রে । তার স্থায়ী সাধন আসন এখানে পাত রয়েছেশ_ 

আর তার তপস্তার মঙ্গলজ্যোতি সদ! বিকীর্ণ হচ্ছে এই পবিত্র গুহা 
থেকে । টেঁচামেচি করে এখানকার শাস্তি ভঙ্গ করবেন না যেন |» 

এবার ক্রোধে ফাটিয়! পড়েন মহাযোগী গোরখনাথ, গঞ্জিয়া উঠিয়া 
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বলেন, “মূর্খ ! তুমি তে! জানোনা, শিল্ত-গোরখনাথ যেখানে উপেক্ষিত, 
মৎস্যেন্দ্রনাথের কল্যাণময় হস্ত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না । শোন 

তবে, আমি আজ এখানে দীড়িয়ে ঘোষণা করছি-_গুরু মহারাজ এখানে 
উপস্থিত না হওয়া অবধি নেপালের আকাশে ক্ষীণতম একটুকরো মেঘও 

ভেসে আসবেনা । সারা দেশের উপর পতিত হবে অনাবৃষ্টির অভিশাপ ! 
জলাভাবে ঘরে ঘরে উঠবে হাহাকার 1৮ 

রোষকষায়িত নয়নে আকাশের দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া 
সিন্দুরচচ্চিত ত্রিশূলটি গোরখনাথ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দেন। 
ততক্ষণাৎ সেখানে সর্ববসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় এক অলৌকিক দৃশ্য | 

ব্রিশলবিদ্ধ স্থান হইতে নির্গত হয় লেলিহান অগ্নিশিখাঃ তড়িংবেগে 

ধাইয়া চলে উদ্ধাকাশে । নেপালের পাহাড় ও উপত্যকার উপর দিয়। 

চক্রাকারে ঘুরিয়া দূর দিগন্তে উহা বিলীন হইয়া যায়। 
তখন ঘোর বর্ধাকাল, আধঘাঢের জলভর। মেঘে সারা গগন ছাইয়া 

আছে । গোরখনাথের ত্রিশুল-উদ্ভৃত এ অগ্রিশিখার ইন্দ্র গালম্পর্শে মেঘপুঞ্জ 
স্বল্পকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্ঠ হইয়া যায়। উপস্থিত সাধকদল বিস্ময় 

বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়। থাকেন। 
এবার গোরখনাথ নিকটস্থ এক পর্ববতগুহায় প্রবেশ করেন । নুতন 

করিয়া স্ুকঠোর পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের এক সন্কল্প তাহাকে পাইয়া বসে । 

হোমানল স্বালাইয়া মহাযঘোগী নিমগ্ন হন গভীর তপস্তায় | 

দীর্ঘ বারো বসরকাল গোরখনাথ এই গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান 

করেন এবং এই বারোটি বংসর নেপালের জনজীবনে আগত হয় এক 

প্রকাণ্ড অভিশাপরূপে । ভোগমতীর উচ্ছুল শ্রোতধারা ত্রমে পরিণত 

হয় একটি শীর্ণ জলরেখাঁয় ৷ পার্বত্য ঝরণাসমূহ একেবারে শুষ্ক, কুপে 
বা সরোররে এক ফৌটা জলের চিহ্ন দেখা যায় না। ক্ষেতের সমস্ত 

ফঘল অকালে ঝরিয়া পড়ে, ফসলের বীজ রোপণ করিতে ন৷ পারিয়! 

বিপন্ন চাষীর! ছুই চোখে দেখে অন্ধকার । 
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যোগীবর গোরখনাথের ক্রোধবহ্চির ফলেই এই ছুদ্দৈব, একথা 

দাবাদলের মত ছড়াইয়া পড়ে দেশের সর্বব অঞ্চলে । লোকের মুখে মুখে 

এই কাহিনী হয় পল্লবিত। অনেকে সভয়ে বলাবলি করিন্ত থাকে, 
দক্রদ্ধ গোরখনাথ বারো বংসরের জন্য ধ্যান গুহায় উপবিষ্ট হয়েছেন, 
মেঘলোকের ছুরন্ত সপ্তনাগিনীকে এনেছেন স্ববশে, আর এই নাগিনীদের 

কুণ্ডলীর উপর মহাসাধক স্থাপন করেছেন তার ধ্যানাসন। গুরু 

মংস্তেন্্রনাথ নেপালে ফিরে না এলে, এই নাগিনীদের যুক্ত না করলে, 

অনাবৃষ্টির অভিশাপ দূর হবে না।১ সারা নেপাল পুড়ে হবে ছারখার। 

অনন্টোপায় হইয়া! প্রজারা এবার দলে দলে নেপাল-রাজ বড়দেবের 

কাছে গিয়া উপস্থিত হয়। আর্তকণ্ঠে তাহাদের আবেদন জানায়, 

“মহারাজ, আপনি যে কোন উপায়ে গোরখনাথজীর গুরু মতস্তেন্্র-প্রভৃকে 

তার নিভৃত বাস থেকে ফিরিয়ে আনুন । তাকে দিয়ে গোরখনাথজীকে 

শীস্ত করুন। নইলে তার রোষ ও অভিশাপের কবল থেকে রাজ্যের 

কারে নিস্তার নেই ।” 

রাজার বৃদ্ধ পিতা মৎস্েক্রনাথের অন্ততম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য । এই 

সঙ্কটে তাহারও স্মরণ নেওয়া হইল । আর পরামর্শের জন্থ ডাকা হইল 

রাজ্যের প্রধান জাচাধ্যকে ৷ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কহিলেন, “মহারাজ, 

মৎস্তেন্্রপ্রভু নিভৃত বাসের সঙ্কল্প নিয়েছেন, এসময়ে তার কাছে সরাসরি 
আমাদের যাওয়ায় বিপদ আছে। তাছাড়া, তার তপস্তাস্থান কপোতল 

পর্ববতের চারধারে তিনি “বন্ধ” দিয়ে রেখেছেন। সে বেষ্টনী ডিডিয়ে 

যাবার কারুর উপায় নেই। আমি বলি কি, আপনার! সর্বাগ্রে বাঘাম্বর 

জ্ান্ডাকিনীর পুজা দিয়ে তাকে প্রসন্ন করুন, তবে আর সেখানে যেতে 
কোন ভয় থাকবে না ।” 

আচার্যের নির্দেশমত কাজ কর! হয় এবং পুজা হোম সমাপনের 

পর তাহাকে সঙ্গে নিয়। রাজা বড়দেবের পিত। উপস্থিত হন কপোতলে। 

গোরখনাথের রোষের কথা, বার বৎসর নেপালবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ- 

১ রাইট £ হিস্টোরি অর নেপাল, পৃ ১৪০-৪৪ 
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কষ্টের কথা সমস্ত কিছু তাহাকে জানানো হয়। করুণার্ মতস্তেন্্নাথ 

আর কালবিলম্ব না করিয়৷ ভক্তগণসহ নেপালে ফিরিয়া আসেন । 

নেপালের মাটিতে তিনি পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে দেখা যায় 

বিস্ময়কর নৈসগিক পরিবর্তন! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহনে লোকে ত্রাহি ত্রাহি 

রব তুলিতেছে। এ সময়ে আকাশের প্রান্তে ধীরে ধীরে জড়ো হইতে 

থাকে পুণ্ত পুগ্ত ঘনকৃষণ মেঘ । ব্বল্নকাল মধ্যে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ, 

শীর্ণকায়া ভোগমতীতে আবার নামিয়া আসে ছূর্বার জলশ্োত, পাহাড়ী 
ঝর্ণার বুকে জাগে প্লাবনের উচ্ছ্ুলতা, উর ক্ষেত খামার ব্বর্গলোকের কোন্ 

যাছ্করের অলৌকিক স্পর্শে সরস হইয়া উঠে। শাস্তি ও শ্সিগ্ধতাঁর রসে 

অভিসিঞ্চিত হয় সমগ্র দেশ। 

বধণন্নাত পাহাড়ের গা বাহিয়া শজ্লোতধারা নামিয়া আসিতেছে, 

গোরখনাথের ধ্যানগুহা হইয়াছে জলে জলময় | বাহাজ্ঞান লাভ করিয়া 

যোগীবর হঠাৎ নয়ন উন্মীলন করিলেন। অন্তরে তাহার অপার বিস্ময় | 

একি অত্যাশ্চধধ্য ন্যাপার ! এমনটি তো হওয়ার কথা নয়! ক্রোধভরে 

তিনি সম্কল্পবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, _অনাবৃগ্টির অভিশাপ নেপালের 
ললাটে বিরাজ করিবে বারো বংসর। তাহার অন্যথা তে। কখনো হইবার 

নয়। প্রকৃতি তাহার কিন্করী সদৃশাঃ যে আদেশ তিনি একবার দিয়।ছেন 

তাহা সে অমান্ত করিবে কোন্ সাহসে ? 

ভাবিতে ভাবিতে হঠাঁৎ চমকিয়া উঠেন গোরখনাথ। সেকি? 

তবে কি এমন কোন মহাযোগীর এখানে আগমন হইয়াছে প্রকৃতিবশীত্ের 

দিক দিয়! যিনি তাহার অপেক্ষা বেশী শক্তিমান ? 

গুকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি ধ্যানস্থ হন, মানস্পটে অমনি 

ভাসিয়া উঠে গুরুজী মংস্েন্্রনাথের মহিমময় মুণ্তিখানি। তৎক্ষণাৎ 

উপলব্ধিতে আসিয়া যায়-_কৃপা করিয়া গুরু মহারাজ নেপালে আজ 

আবিভূতি হইয়াছেন, সারা দেশকে বাঁচানোর জন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছেন 
কপোতল পাহাড়ের নিভৃতি। মহাশক্তিধর গুরুই তবে গোরখনাথের 
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অনাবৃষ্টির এই “বন্ধ' কাটিয়া দিয়া মুক্ত করিয়াছেন মেঘলোকের নিগ্ক, 
জলধারা ।১ 

গুরু আসিয়া সম্মুখে দাড়ান, সেহপুর্ণ স্বরে কহেন “বৎস, তোমার 
ব্যাকুলতার জন্তই আমায় এভাবে ছুটে আসতে হলো । তোমার প্রাণের 

প্রার্থন! আমি জানি । আশীর্বাদ করি, তোমার সর্ববাভীষ্ট এবার পূর্ণ 
হোক |৮ 

“প্রভু, আপনার অদর্শনে অধীর হয়ে এ রাজ্যের অধিবাসীদের কত 

কষ্টই না আমি দিয়েছি । কৃপা কারে আমায় ক্ষমা করুন।৮-_-করজোড়ে 

নিবেদন করেন গোরখনাথ । 

“বৎস, আমি যে জানি, এত সব কিছু ঘটেছে পরমশিবেরই ইচ্ছায়, 
তোমার নৃতনতর পঞ্চতপ! সাধনের ভেতর দিয়ে আমার আশ্রিত দেশ 

নেপালের ভাগ্যেও ঘটে গেল দীর্ঘদিনব্যাপী এক শোধন ক্রিয়া । যে 

গ্লানি, যে পাপ এ রাজ্যে জমেছিলো, তোমার মত রুদ্রপ্রতিম সাধকের 

রোষে তা বিনষ্ট হলো । এবার এ অঞ্চলে ছুঃখ দহনের ভেতর দিয়ে 

এসেছে পরম কল্যাণ! এখন থেকে এই পার্বত্য রাজ্য সংরর্ষিত থাকবে 

শুভহ্কর দেবশক্তি দ্বার 1৮ 

আপনার অশেষ কৃপা» প্রভু 1৮ 

“তুমি যে আমার সন্ধানে এখানে মাসবে, এ আমি জানতাম, বৎস । 
কপোতল পর্বতের নিভূতিতে বসে যে পরমবন্ত্ু তোমার জন্ত আমি 

৯ যৌগবলে অনাবুষ্টি নিবারণ করিয়৷ মহাকৌল মৎস্তেন্দ্রনাথ জাতিধর্শম নিরবিবশেষে 
নেপালবাপীদের হৃদয় জয় করেন। নেপালের বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে তিনি প্রত 
অবলোঁকিতেশ্বর, আর সেখানকার হিন্দুরা তাঁহাকে পুজা ক'রে নেপালের রক্ষক- 
দেবতা জ্ঞানে । আজ অবাধ নেপালীরা তাহার উদ্ধারণ-লীলার স্থতিটি শ্রন্ধাভরে 
রক্ষা করিয়া আসিতেছে । প্রতিবৎ্সর রাজধানী কাঠমগুঁতে এক জনপ্রিয় শোভাষা্র। 
অনুষ্ঠিত হয়, শৈব সমন্নযাসীরা মতন্তেন্দ্ররে একটি তিনফুট উচু রক্তবর্ণ প্রতিমা 
সাড়ঘ্বরে বহন করেন, রাণ1 এবং সর্দারেরা এই দেবমুত্তির অনুগমন করেন আর 
রাজতরবারী নিবেদন করা হয় বিগ্রহের পর্দতলে। এই শোভাষাত্রাটি নেপালের 
বর্ধাখতু ও সুখ সমৃদ্ধির গ্যোতক, রাজ্যের ধর্ম্ববৎসরেরও সুচনা এই দিনটি হইতে ।, 
দ্রঃ ল্যাগ্ডন £ নেপাল-_-ভল্যু ১, পু ২১০-১১ 
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রক্ষা করে আসছি, আজ তা৷ নিঃশেষে তোমায় দিয়ে দেবার সময় হয়েছে । 

তবে, তার আগে তোমারও কিছু করবার আছে। 

“আজ্ঞা করুন, প্রভূ । 

“কৌল সাধনার মহাসিদ্ধি-শিখরে এবার তুমি পৌছুবে, শিবতনু 
লাভ ক'রে পুর্ণপ্রজ্ঞায় ও নাথত্বে হবে তোমার পূর্ণ গ্রতিষ্ঠ। ॥ কিন্তু তার 
আগে আমার প্রদত্ত কয়েকটি নিগুঢ সাধন ক্রিয়া তোমায় সম্পন্ন ক'রে 
নিতে হবে, বৎস ।৮ 

গোরখনাথ আবার ধ্যানগুহ!ষ় গিয়া এবেশ করেন, গুরুর নির্দেশিত 

ক্রিয়া সমাপ্ত কবার পরই হন সমাধিস্থ । 

পবদিন সমাধ হইতে বুখিত হইতেই মহাযেগী দেখিলেন, অন্তরঙ্গ 

পার্ষদদেব সঙ্গে গিয়া গুরু মহারাজ তাহার সাধনগুহাব সম্মুখে স্মিতহাস্তে 

দাড়াহয়া আছেন । 

প্রিয়তম শিষ্য আজ পুর্ণমনস্কাম । প্রাণ ভিয়। তাহাকে আশীর্বাদ 
জ্তাপনের পর সবাইব উদ্দেগ্যে মৎন্যেন্দ্রনাথ কহিলেন, “আজ আমাদের 

এক পরম শুভদিন। নাথ-যোগাসদ্ধির যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরম্পরাক্রমে 
আমার কাছে এযাবৎ গচ্ছিত ছিল, গোবখনাথকে তা আমি দান করেছি। 

পুর্ণ সামরস্য, পূর্ণ-প্রজ্ঞা ও পূর্ণ অদ্বৈতবোগে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 
লাভ করেছে নাথযোগীদের বহু আকাঙ্কিত সহজ সমাধি । বিশ্বস্থষ্টির 
সকল কিছুর সাথে পুর্ণরূপে সে হয়ে গিয়েছে একাত্মক। এই সহজ 
সমাধির কিছুটা আভাষ আমাব অকুলবীর তন্ত্র তোমরা পেয়েছে। । 
এই পরম অবস্থা লাভ ক'রে গোবখনাথ আজ হয়েছে 

স্বয়ং দেবী, স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিশ্কাঃ স্বয়ং গুরু? । 

স্বয়ং ধ্যানম্ স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্বত্র দেবতাঃ1৮১ 

চরণে প্রণত গোরখনাথকে বুকের কাছে গুক টানিয়। নিলেন, মৃহম্বরে 

কহিলেন, “বৎস, এই চরম উপলব্ধির পর তো মরদেহে আর বেশীদিন 

১ কোৌলজ্ঞাননির্ণয় £ মতন্যেন্দ্রনাথ-সম্পাদনা £ ডঃ প্রবোধ বাগচী, কলিকাতা 
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থাক সম্ভব নয়। এখন থেকে সর্বব অস্তিত্ব তোমার থাকবে শিবসত্তায় 

বিধৃত, অগ্লকালমধ্যে তোমার তন্নু হবে শিবসত্তায় রূপায়িত। সিদ্ধদেহ 

নাথযোগীর কোন কর্ম থাকে না, বৎস, শুধু মুযুক্ষু ও ভক্ত লাধকদের 
কৃপা বিতরণ ক'রা ছাড়া |» 

“কিন্তু প্রভু, আপনি এখন অবস্থান করবেন কোথায় ?” 

“বৎস, নাথত্বের পরম্পরা রক্ষার এক গুরু দায়িত্, আমার ছিল। 

আজ সে দায়িত্ব তোমায় আমি অর্পণ করলুম, আমার ছুটি হয়ে গেল। 

এবার আমার অপ্রকট হতে হবে । তোমার প্রতি নির্দেশ রইলো, এখান 

থেকে সরাসরি তুমি তোমার প্রথম সিদ্ধিস্থান গোরখপুরেই ফিরে যাও । 

সেই পুণ্য-স্থানকে কেন্দ্র ক'রে সিদ্ধ দেহে বিশ্বের সর্ববস্থানে স্বেচ্ছামত 

বিচরণ ক'র, সিদ্ধিকামী যোগী সাধকদের ক'র সাহায্য দান। এই এনী 

কর্্দ তোমায় উদ্যাপন ক'রতে হবে বারো বৎসর, তারপর স্বেচ্ছামত 

ছের্দ টেনে দিও তোমার সিদ্ধাচার্য জীবনে ।৮ 

উপস্থিত ভক্ত সাধকের! অবাক বিস্ময়ে ছুই মহাযোগীর দিকে 

চাহিয়া আছেন, শুনিতেছেন অমৃতময় কথোপকথন । তাহাদের দিকে 

ফিরিয়া মতস্তেন্্রনাথ কহিলেন, “গোরখনাথের এই সিদ্ধগুহাটি১ শুধু 

নেপাঁলবাসীরই পরম পবিত্র তীর্থরূপে বিরাজ করবেনা, সারা ভারতের 

মুক্তিকামী নরনারীর কাছেও এটি হবে এক মুক্তিপ্রদ মহাজা গ্রত তীর্থ ।২ 

শুধু তাই নয়, উত্তরকালে আমার প্রিয়তম শিষ্য গোরখনাথের নাম 
অনুসারে নেপাল রাজ্যের অধিবাসীরাও নিজেদের পরিচয় দেবে 

গোর্খাজাতি বলে ।২ 

৯ পশ্চিম নেপালে, গোরখনাথের সিদ্ধিস্থান এই গুহার অভ্যন্তরে আজে 

সংরক্ষিত রহিয়াছে গোরখনাথের ত্রিশূল, শিক; জীর্ণ আসন, শঙ্খ ও পিতলের 
দ্রীপাধার । গুহার পাশেই প্রতিষিত প্রভু গোরখনাঁথের এক নাতিবুহৎ মনোরম 
মন্দির, শৈব যোগীদের এটি অবশ্ঠ দর্শনীয়, গর্ধাজাতির কাছে এই মন্দির এক অক্ষয় 
সম্পদ । বরেণ্য মহাযোগীর এই নিভৃত তপন্তাস্থলের উপর দিয়! কুলুকুলু রবে বহিয়৷ 
চলিয়াছে এক ক্ষুদ্রকায়! পার্বত্য নদী । 

২ ল্যাগ্তন £ নেপাল- ভলু ১১ পুঃ ৬৬ 
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কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই মহাকৌল মংস্যেক্রনাথের দেহটি 

পরিণত হয় একটি জ্যোতির্দয় পিণ্ড, উদ্ধণকাশে উখিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে 
কোথায় তাহ। অদৃশ্য হইয়া যায়। 

মতস্তেন্দ্ের আদেশে গোরখনাথ শেষবারের মত গোরখপুরে আসিয়া 

উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুকুপায় মহাসাধক এখন আপ্তকাম, নাখত্বে পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্মজীবনের চাওয়া পাওয়ার পালা চিরতরে চুকিয়া 
গিয়াছে এখন কেবল তাহার দেওয়ার পাল! । কৃপাঘন, মহিমময় মৃত্তিতে 
সাধন-মন্দিরে তিনি সমাসীন থাকেন, দিনের পর দিন সেখানে আসিয়া 

জড়ে! হয় নাথযোগী ও সিদ্ধিলাভেচ্ছু সাধকের । কখনো গোরখনাথের 

সামান্য একটু দর্শন বা স্পর্শনে, কখনো! বা নিগৃঢ় সাধন-নির্দেশের ফলে, 
এই মুযুক্ষু দর্শনার্থীরা হইতেছে রূপান্তরিত। শুধু গোরখপুরে সমাগত 
সাধকদের মধ্যেই নয়, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে, কখনো সুদূর উত্তর ও 
মধ্য প্রদেশে, কখনো পাঞ্জাবে রাজপুতানায়, কখনে। ব। দাঞ্ষিণাত্যে 
মহাঁযোগীর কলাণহস্ত হইতেছে প্রসারিত । সিদ্ধির তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান 

কত সাধক ধন্য হইতেছে গোরখ-প্রভুর অলৌকিক আবির্ভাবে, রূপান্তরিত 
হইতেছে তাহার জ্যোতিশ্ময় সিদ্ধদেহের দর্শনলাভে | 

এই অপরূপ কৃপালীলা৷ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে একাদিক্রমে বারে 
বৎসর ব্যাপিয়। তারপর মরলীলা সম্বরণের চিহৃত দিবস এবং চিহ্নিত 

লগ্নটি একদিন আসিয়। পড়ে । 

নির্দেশমত আগে হইতেই গোরখপুরের আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন 

মহাযোগীর প্রধান যোগীশিষ্য ও পার্ষদেরা। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন 
কচ্ছ-ধিনোধরের ধরমনাথ, পাঞ্জাব টিলামঠের লক্ষণনাথ। জরুরী আহ্বান 

পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়াছেন সিদ্ধাচাধ্য দয়ানাথ ও গোগী্টাদ। 
মহারাষ্থ্রের গহিনীনাথ এবং বোম্বাইর বিশিষ্ট সাধিক! দেবী-বিমলাঈ 

নাথও রহিয়াছেন ই'হাদের মধ্যে । 

অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সন্েহে নিকটে আহ্বান করিয়া যোগীবর গোরখনাথ 
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ভারতের সাধক 

কহিলেন, “একটা! বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের সবাইকে আজ আমি 

এখানে আহ্বান ক'রে এনেছি । গুরুকৃপার শ্রেষ্ঠ সম্পদ পাবার পরও এই 
বারো বৎসর জীবদেহে আমি বাস করেছি, গুরুরই নির্দেশে । এবার 

মরলীলায় ছেদ টানতে হবে । আজই মধ্যরাত্রে এই মন্দিরে আমি অপ্রকট 

হবে!_-এ স্ুলদেহের সানিধ্য আর তোমর। কখনে। পাবে না1” 

শিশ্তাদের কাছে এ সংবাদ যে মর্্মান্তিক। বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে গোরখনাথকে 
তাহারা মিনতি জানান এই সঙ্কল্প ত্যাগের জন্ত। কিন্তু মহাযোগী 

তাহাতে কর্ণপাত করেন কই ? 

স্মেহ-মধুর কে আবার তিনি বলিতে থাকেন, “তোমাদের ভয় 
নেই, সিদ্ধদেহে আমি অবশ্যই বিরাজমান থাকবো এবং সাধন জীবনের 
প্রয়োজন অনুযাঁয়ী তোমরা আমার দর্শন পাবে, সাহায্যে পাবে । আর 

তোমাদের সবার কাছে আমার শেষ অন্থুরোধ__ নাথধশ্মের আদর্শ ও শৈব 
যোগসাধনার নিগৃঢ় পদ্ধতিটিকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। এ দেশের 
ধর্দজীবন আজ ক্ষয়িষু হয়ে এসেছে, দেবাদিদেব শিবের উপাসনা! প্রচার 
ক'রে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোল । সারা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে 

পড়েছে আমার আশ্রিত ও অন্নগামী নাথযোগীর দল, গড়ে উঠেছে অজস্র 
মঠমন্দির। এদের সাহাষ্য নিয়ে নাথ-যোগসাধনাকে সর্ববজনের কল্যাণে 

দিকে দিকে তোমরা ছড়িয়ে দাও। তোমাদের সবার জন্য রইলো 

আমার অন্তরের শুভ কামনা ও আশীর্বাদ ৮ 

কথা কয়টি শেষ হইতে ন| হইতেই মন্ৰির কক্ষ এক ব্ব্গীয় সৌগন্ধে ও 
নিগধতায় ভরিয়! উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় -যোগীবর গোঁরখনাথের 

স্থল দেহ একটি শুভ্র জ্যোতির্মগুলে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আর তাহ!র 

মধ্য দিয়া আকারিত হইয়া উঠিতেছে তাহার লোকোত্তর সিদ্ধদেহ বা 

শিবতনু | ক্ণপরেই সকলের নয়ন সমক্ষে, বাতায়ন পথ দিয়! এই সিদ্ধদেহ 

উদ্ধাকাশে কোথায় উধাও হইয়। গেল। 

তক্ত শিষ্যের দল এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া এই দৃশ্যের দিকে 
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নিনিমেষে চাহিয়া ছিলেন । এবার স্মরণে আসিল গুরু বিচ্ছেদের বাস্তব 

সত্যটি । সবাই ভাঙ্গিয়৷ পড়িলেন আত্তি ও কান্নায়। 

অজভ্র সংখ্যক নাথপন্থী যোগী ও শৈব সাধক মনে প্রাণে বিশ্বাস 

করেন__মরজীবনের লীলা সমাপ্ত হইয়া গেলেও যোগীশ্রেষ্ঠ গোরখনাথ 

আজে বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার কৃপাঘন দিব্যসত্তা নিয়া। এই 

বিশ্বচরাচরের সর্বত্র সর্বস্তরে অবাধে তিনি করেন বিচরণ, সর্ববজীবের 

উদ্ধারের জন্য তাহার কল্াাণহস্ত হয় সতত প্রসারিত। বিশেষ করিয়া 
নাথযোগী শৈব ও সাধকদের মতে, মহাযোগী গোরখ-প্রভু যে__ 

স্বেচ্ছাচারী স্বয়ংকর্তা লীলয়াচজরামরঃ | 

অবধ্যো। দেবদৈত্যানাং ক্রাড়তি ভৈরবো যথা ।১ 

১৯ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি £ গোরখনাথ 
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সারা উত্তর ভারত ব্যাপিয়া তখন শিখগুরু নানকের বিপুল প্রতিষ্ঠা, 
ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে চারিদিকে তীহার জয় জয়কার। পণ্ডিত মূর্খ” 
রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন সবাই আসিয়া ভীড় করে তাহার কর্তারপুরের 
ধন্মসভায় । | 

ভোর হইতে ন! হইতেই ভক্তেরা আসিয়া! চন্দ্রাতপ তলে সমবেত হয়, 

আবৃত্তি চলে পরিত্র জপজীর, গীত হয় আশা-কি-উয়ার ৷ ভক্তকণ্ঠের মধুর 
বস্কারে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়৷ উঠে। আবার রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশে 
ছড়ায় সোদার্ ও সোহিলার মর্মস্পর্শী অন্ুরন । ঘন ঘন উচ্চারিত 

হয় “ওয় গুরুজীকি ফতে"__ভক্ত ও মুমুক্ষুদের প্রাণে জাগাইয়া৷ তোলে 

নিষ্ঠ। ও শরণাগতির দীপশিখা ! 
সেদ্দিনকার ভজনসভায় এক প্রসিদ্ধ যোগী আসিয়। উপস্থিত হন। 

গুরু নানকের সঙ্গে তাহার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতা। সাদর অভ্যর্থন৷ 

জানাইয়। যোগীবরকে আসন দেওয়। হইল । 

কুশল প্রশ্নাদির পর যোগীবর স্মিত হাস্তে কহিলেন, “নানকজী, 
একথ কিন্ত সবাইকে স্বীকার করতেই হবে আপনার শিষ্যভাগ্য চমৎকার। 

শত শত যুযুক্ষু মানুষ আত্মিক প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে এখানে ছুটে আসছে, 

নিচ্ছে আপনার পরম আশ্রয় । আর কি অদ্ভুত ভক্তিনিষ্ঠ। এই শিশ্ুদের 
আত্ম-নিবেদনের কি গভীর আকাক্ষা ফুটে উঠেছে এদের চোখে মুখে। 

এ দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়োয় |» 

“ত। বটে, তা বটে”- বলিয়া নানক প্রথমটায় সায় দেন, তারপর 

এই প্রনঙ্গের জের টানিয়। মন্তব্য করেন, “যোগীবর, সাধারণত ভক্তদের 
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ভাবরসের ফেনাটাই কিন্ত লোকের চোখে বেশী পড়ে। অথচ আসল 

বস্ত হচ্ছে ভেতরকার থিতানো রস। সব আধারে এ রস পাওয়া যায় না, 

আর তা স্বচ্ছ ও স্ন্দরও সব সময় নয় ।৮ 

“না_-না সেকি কথ।? আপনার মত মহাত্মার চেলা এরা । এদের 
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় ফাকি থাকবে কেন? তাকি ক'রে হয়?” 

“থাকৃগে এসব কথা । যোগীবর, আপনি কিন্তু এবার অনেকদিন 

বাদে এলেন আমাদের আশ্রমে | যদি এসেছেনই, কৃপা ক'রে ছু'চার দিন 

থাকুন, আমাদের সেবা গ্রহণ করুন |” 

“বেশ, বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি তাই হবে”__সানন্দে সম্মতি 

জানান মাননীয় অতিথি । 

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই নানক এক অন্তত বেশ ধারণ করিয়! 
যোগীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ভক্ত ও সেবকেরা তো গুরুর এই 
বেশভৃষ। দেখিয়া হতবাক । গীত রং-এর আলখাল্লা ত্যাগ করিয়া তিনি 
পরিয়াছেন ছিন্ন মঙ্গিন বাঁস। হাতে এক শাণিত কপাণ। আর পাশে 

দাড়াইয়া লম্ষঝন্ষ করিতেছে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর । সকলেই 
বলাবলি ক'রে, কে জানে গুরুর আজ কি এক খেয়াল হইয়াছে__সবাইকে 

সঙ্গে নিয়া শিকারের উদ্দেশে রাবীর তীরে কোন্ এক গভীর অরণ্যে 

তিনি যাইবেন | 

যোগী প্রশ্ন দৃষ্টি হানিতেই নানক আগাইয়া আসিয়া মৃহত্বরে 
কহেন, “মাজ এক অভিনয়ের জন্য তৈরী হয় এসেছি, তাইতো শিকারীর 
মত এই সাজ। চলুন আমার সঙ্গে বন ভ্রমণে । সেখানে আপনাকে 
দেখাবো, ভক্তদের মধ্যে প্রকৃত শরণাগতি আছে ক'জনার ? গুরুগতপ্রাণ 

হবার যোগ্যতাই বা রয়েছে কশদের ?” 

যোগীর গুস্থকযের অবধি নাই, মহ! উংদাহে তখনি নানকের সঙ্গে 

বাহির হইয়। পড়েন। দর্শনার্থী ও ভক্তর্দের সংখ্যা আশ্রমে নিতান্ত কম 
নয়, তাহাদের অনেকেই আগাইয়া আসেন গুরুর কাণ্ড দেখিতে । 

ক্ষণপরেই প্রকাশ পায়, গুরু নানক আজ শিকারে বাহির হইবেন, 

কল 
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দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবেন অরণ্যাঞ্চলে। কিছু সংখ্যক ভক্ত শিত্য 

সোৎসাহে প্রস্তুত হন তাহার অন্ুগমনের জন্য, আর একদলে দেখ! যায় 
বিপরীত মনোভাব । তাহারা ভাবেন, গুরু পারের কাগ্ডুরী, অধ্যাত্ব- 

সাধনার ধারা নামিয়া আসে তাহারই মহাজীবনের উৎম হইতে। 

এভাবে সাধারণ এক শিকারীর বেশে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন তিনি 

ঘুরিবেন ? তাছাড়া, প্রেমিক সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া নানকজী সর্ববত্র 

খ্যাত। সেই মহাঁসাধক যাইবেন শিকারে? করিবেন পশু হত্যা? 

এ কেমন কথা ? 

একদল সন্দিগ্চচেত লোক তখনই নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়। 

পড়ে, আর কিছু সংখ্যক কৌতুহলী ভক্ত ও অন্তরঙ্গ শিষ্য নানকের সঙ্গে 

যাওয়ার জন্য তৈরী হয়। 

যাত্র। শুরু করার আগে গুরু কহেন, “তোমর৷ দল বেঁধে আমার 

সঙ্গে চলেছো, ভালই । কিন্তু একটা সর্ত সবাইকে পালন করতে হবে! 

কারুর সঙ্গে একটা কাণাকড়িও রাখা চলবেনা, যতক্ষণ আমার এই 
বন ভ্রমণ সমাপ্ত না হয়।? 

এ সর্ত সবাই সানন্দে মানিয়। নেন। অভ্যাগত যোগী ও নিজের ভক্ত 

শিষ্যর্দের নিয় নানক শুরু করেন তাহার পথ-চলা 

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখ! যায়, পথের আশে পাশে অজস্র 

তাতরমুদ্রা ছড়ানো রহিয়াছে । জনহীন এ অরণ্যে এগুলি কোথা হইতে 
আসিল? এ বড় আশ্চধ্যের কথা । 

তাৎপধ্য বুঝিতে যোগীর কিন্তু দেরী হইল না। মৃহ্ম্বরে গুরু নানককে 
কহিলেন, “বুঝতে পার্ছি, এ আপনারই সিদ্ধাইর খেলা, নইলে দুর্গম 
জনমানবহীন স্থানে এত পয়সা কে শুধু শুধু ছড়িয়ে রাখতে যাবে ?” 

নানকের মুখে ফুটিয়। উঠে স্মিত হাসির রেখা । মৃহস্বরে যোগীকে 

বলেন, “আপনার ধারণ! ঠিকই, কিন্তু এখনি কাউকে কিছু বলার দরকার 
নেই। এগিয়ে চলুন, আর চুপ ক'রে ঘটনাবলী শুধু লক্ষ্য করে যান ।” 

ক্ষণপরেই দেখা যায় সঙ্গীদের কয়েকজন পিছনে পড়িয়। নিবিষ্ট মনে 
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তার মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিতেছে । ঝুলি ভন্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার 
অলক্ষ্যে দল ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া যায়। 

আরো কিছুটা দূর অগ্রসর হওয়া গেল। মেখানেও আর এক 
বিস্ময় । বনপথে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ব্ুসংখ্যক রূপার টাকা । এগুলি 

কুড়ানোর পর আর একদল অনুগামী ভক্ত গোপনে হঠাৎ সরিয়! পড়ে । 
নানক ও যোগীবর উভয়ে বিনিময় করেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। 

সঙ্গীদের নিয় গুরু আরো আগাইয়। চলেন, অরণ্য ক্রমে আরো! 

গভীর হইয়া উঠে। এবার পথপার্থ্ে চোখে পড়ে থরে থরে সাজানো 

সোনার টাকা। শিষ্য সেবকের অনেকেই অতিমাত্রায় লুব্ধ হইয়! 
উঠে। গুরু সম্মুখের দিকে আগাইয়া৷ যাইতেই পিছন হইতে এগুলি 
তাহার! তাড়াতাড়ি ঝুলিতে ভরিয়া তোলে । তারপর স্থযোগমত পিছন 

ফিরিয়। ছুটিতে থাকে গৃহের দিকে । 
এবার নানকের জঙ্গীদলে অবশিষ্ট রহিয়াছে গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ 

শিশ্তা। ইহাদের উদ্দেশ করিয়া গুরুগন্তীর স্বরে তিনি কহেন, “প্রন 
অলখ, পুরুষের মহা অনুগ্রহ যে তোমরা কেউ অর্থের মোহে পতিত 

হওনি। কিন্তু এবার একট! কথ। বিশেষভাবে তোমাদের স্মরণ 

রাখতে বলি'। সম্মুখে তোমাদের আজ এক অগ্নিপরীক্ষা!। এ সময়ে 
আমি যে আদেশ করবো, তাই নিধিবচারে পালন ক'রতে হবে 1” 

বনের অভ্যন্তর ভাগে আরো কিছুট! প্রবেশ করিতেই দেখ। গেল, 

সকার করার জন্য একট মৃত ব্যক্তিকে সেখানে মানয়ন কর! হইয়াছে । 

শবদেহের আপাদমস্তক শ্বেতশুভ্র বন্ত্রেআবৃত। আনুষ্ঠানিক জিনিসপত্র 

ইতস্তত ছড়ানে। রহিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও কোন জনমানব 

দেখা যাইতেছে ন!। 
নিকটে যাইতেই শবদেহের তীব্র ছর্গন্ধ নাকে আসমিল। বোবা 

গেল, কয়েকদিন হয় এখানে উহা! পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । এবার শুরুঃ 

হইয়াছে পচনক্রিয়া । 
বিস্মিত হইয়া সবাই বলাবলি করিতে থাকেন, শবদেহটি ফেলিয়া 

গলি 
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রাখিয়। আত্মীয় স্বজন কোথায় অদৃশ্য হইল? এখানে বাঘ ভালুকের 

উপদ্রব যথেষ্ট, হয়তো হিংত্র পশুর তাড়া খাইয়াই সবাই পলাইয়াছে, 

ভয়ে আর ফিরিয়া আসে নাই। 

বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহের দিকে অস্গুলি প্রসারিত করিয়া নানক 

কহিলেন, “তোমাদের ভিতর এমন কে আছে, যে আমার আদেশমত 

এই শবের মাংস ভক্ষণ ক'রতে পারে 1৮ 

গুরুর প্রস্তাব শুনিয়া সেবকেরা তো সবাই একেবারে হতবুদ্ধি। 

পচ। মৃতদেহ, ছুর্গন্ধে যাহার ভূত পালায়, তাহা ভোজন করিতে হইবে ? 
একি বীভৎস প্রস্তাব ! গুরু কি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন? নতুবা 

এমন কথ! তীহার মুখ দিয়া কেন বাহির হইবে? পুতিগন্ধময় শব 
ভক্ষণের মধ্যে তো আধ্যাত্মিকতার কিছু নাই। তাছাড়া, গুরু নানকের 

কাছে শিষ্যেরা সবাই এযাবৎ ভগবংপ্রেম ও জীবপ্রেমের প্রশস্তিই শুনিয়া 

আসিয়াছেন। এ ধরণের অঘোরপন্থী প্রক্রিয়ার কথাতো কখনে। 

শুনেন নাই । তবে? 

কঠিন পরীক্ষায় যাহারা! এযাবৎ উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছেন, গুরুর 

কাছে সাধন নিয়! দীর্ঘকাল রহিয়াছেনঃ তাহার চরণে আত্মনিবেদিত 

সেইরকম জনকয়েক শিষ্যই নানকের পাশে দণ্ডায়মান। গুরুর এই 
অভাবনীয় প্রস্তাবের কথ! শুনিয়া সবাই নত মস্তকে ভাবিতেছেন। 

যোগীবর এতক্ষণে মুখ খুলিলেন । কহিলেন, “নানকজী, আপনার 

এ আদেশট। যেন বড় বেশী কঠোর হয়ে যাচ্ছে। যেসব একনিষ্ঠ ভক্ত 

প্রাণ দিতেও দৃক্পাত করে না, ন্যক্কারজনক কর্মে লিপ্ত হতে তারাও 
একটু ইতস্তত করবে বই কি !” 

“যোগীবর ! গুরুর জন্য, ধর্মের জন্য যার! সর্ববন্থ পণ ক'রে, তারাই 

হচ্ছে প্রকৃত শিখ । পরমপ্রাপ্তির যোগ্য আধার তারা । তাদের চেনবার 

জন্যই আজকের এ পরীক্ষা । আমার এ আদেশ আর আমি ফিরিয়ে 
নিচ্ছিনে।”-_দৃঢ়কণ্ে উত্তর দেন নানক । 

একনিষ্ঠ শিষ্যু লহিনা! অনূরে ঠড়াইয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছেন। 
১৩৬ 
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এবার নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়। নানকের চরণে প্রণাম নিবেদন 
করিলেন, যুক্তকরে কহিলেন, “গুরুজী, এ দীন ভৃত্য আপনার আদেশ 

পালন করতে সদাই প্রস্তত। বলে দিন, শবদেহের কোন দিকটা প্রথমে 

আমি মুখবিবরে পুরবো। পদদ্বয় না মস্তক ? 

সঙ্গীরা তড়িংস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠে। ভক্ত লহিন। কি উন্মাদ 
হইয়া গিয়াছে? 

নানক শাস্তস্বরে আদেশ দেন, “বংস লহিনা, মৃতদেহের মধ্যভাগ 

অর্থাৎ কোমর থেকেই তুমি ভোজন শুরু কর ।” 

লহিন। নিবিবিকার চিন্তে সম্মুখে আগাইয়া আসেন । মুখ নীচু করিয়া! 

বন্তাচ্ছাদিত শবদেহে সবে কামড় বসাইয়াছেন, হঠাৎ ঘটিল এক 

অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড। অসহনীয় পৃতিগন্ধ সেই মুহূর্তে দূরীভূত 
হইয়া গিয়াছে--আর পচনশীল মুতদেহ পরিবতিত হইয়াছে উপাদেয় 

ভোজনদ্রব্যে । 

বস্ত্রের আচ্ছাদন অপসারণ করিতেই দেখা গেল--থরে থরে সেখানে 

সঙ্জিত রহিয়াছে বন্থুতর রসনাতৃপ্তিকর ফল ও দুগ্ধজাত ভোজনদ্রব্য ৷ 

এ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে অভিভূত 

হইয়া গিয়াছেন । 

নানক এবার লহিনাকে নিকটে আহ্বান করেন, শিরে হাত দিয় 

প্রসন্ন মধুর কঠে কহেন, “বৎস, আমার আজকের পরীক্ষায় তুমি সগৌরবে 
উত্তীর্ণ হয়েছো । হছর্লপভ ভক্তির উদয় হয়েছে তোমার সাধন-জীবনে, 

একৈকনিষ্ঠ। নিয়ে গুরুর সন্তায় তুমি নিজেকে করেছে৷ বিলীন। হ্যা, 
তুমিই হচ্ছে৷ প্রকৃত "শিখ | গুরুর প্রতি এই নিষ্ঠা ও এক্যবোধ তোমায় 

পৌছে দেবে সেই পরম “এক'-এর, সেই অলখ, নিরঞ্জনের, কালজয়ী 

মহাসত্বীয় ৷, 

যোগীবরও এবার আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রশংসমান 

দৃষ্টিতে গুরু ও শিপ্বের দিকে তাঁকাইয়া কহিলেন, “নানকজী, লহিনার 

মত গুরুগত শিষ্য ষে কোটিতে গুটিকয়েক, তাতে সন্দেহ নেই। তার 
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একটা বৈশিষ্ট্য আমার চোখে বড় হয়ে ধরা দিয়েছে_গুরুধ্যান ও 

গুরুসেবার মধ্য দিয়েই সে লাভ করেছে তার সাধনার দমিদ্ধি। গুরুর 

দেহ ও মন, স্ুল ও সুক্ষ এই ছুই অঙ্গের সাথেই ঘটেছে তার সাযুজ্য ৷ 
আপনার অবর্তমানে, মণ্ডলীতে এমন সাধক ও শিষ্কেই আপনি গুরুর 

পদে সমাসীন করে যান, যে হবে আপনারই স্বরূপ বিশেষ ।» 

ধীর প্রশান্ত কে নানক উত্তর দেন, “যোগীবর, আপনার অন্তরূর্টি 
একটুও ভুল করেনি, আপনি ঠিকই বলেছেন, লহিনা আমারই অঙ্গের 

অংশ-_অঙ্গদ। আজ থেকে এই নামেই সে অভিহিত হবে । শিখদের 

ভবিষ্যৎ গুরুরূপেও এখন থেকে সে হয়ে রইলো চিহিত ৮ 

উপস্থিত সকলের উল্লাস ও জয়ধ্বনির মধ্যে নানক অঙ্গদকে পরম 

গ্রীতিভরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, জানান আন্তরিক আশীর্বাদ । 

সঙ্গী ভক্তদের দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কণ্ঠে গুরু আবার কহেন, 
*তোমর! সবাই স্মরণ রেখো--লহিনার যে নব নামকরণ আজ হলো, 

আমার অঙ্গ-স্বরূপ বলে যে অঙ্গীকার আমি করলাম, তার পেছনে 

আছে গুরুসেব! ও আত্মত্যাগের এক দীর্ঘ ইতিহাস। চরম পরীক্ষা 

তাকে দিতে হয়েছে বারবার, কৃতকাধ্যও সে হয়েছে পূর্ণ মধ্যাদা নিয়ে 
নিজের আত্মাভিমান নির্মূল করে গুরুময় সে হয়ে উঠেছে। তাইতো! 

অজ্জন করেছে তার গুরুর স্বরপ। আমার শিখেরা সবাই যেন আমার 

প্রিয় অঙ্গদ থেকে এই শিক্ষাই যুগে যুগে লাভ কারে |” 
অঙ্গদের গুরুপ্রান্তি, তাহার শরণাগতি ও সিদ্ধির কাহিনী শুধু শিখ 

সম্প্রদায়ে নয়, সমগ্র ভারতের অধ্যাত্বরস-পিপান্থ মানুষের কাছে 

চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছে। 

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাটেডি-সরাই । 
এখানকার এক অতি সাধারণ বণিকের ঘরে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 

করেন দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গদ। পিতা ফের ব্যবসায়ীর বৃত্তি নিয়া 

থাকিলেও সং ও পরোপকারী বলিয়া গ্রামে তাহার সুনাম ছিল। 

১০২ 



গুরু অঙ্গ? 

আর মাত! দয়া-কাউর ছিলেন সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। ধর্ম 
কর্মে, ব্রত পার্ববণে তাহার উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। শিশু পুক্ত 
লহিনা এক শুভ যোগে মাতার কোল আলো করিয়! ভূমিষ্ঠ হন, বণিকগৃহে 
সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া! উঠে। 

গ্রামের বিগ্ভালয়ে পাঠ শেষ হওয়ার পর লহিনাকে পিত৷ তাহার 
বৈষয়িক কর্মে নিয়োজিত করেন। পুত্র ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন । 
এবার তাহাকে গৃহস্থীতে প্রবেশ করানো দরকার । ফের ও দয়া-কাউর 

পুজের বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়। পড়েন। স্থানীয় এক চাষীর 

কন্ত। খিবি বড় স্ুুলক্ষণযুক্তা, তাহাকেই বরণ কর! হয় পুক্রবধূরূপে । 
যথাকালে লহিনার স্ত্রী পরপর ছুইটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন; 

নাম তাহাদের-_দান্ু ও দাতু। 
ভাগ্যের বিড়ম্বনায় নিজগ্রষমে লহিন। বেশীদিন বাস করিতে পারেন 

নাই। ছৃদ্ধর্ষ মুঘল ও বেলুচিদের আক্রমণে মাটেডি-সরাই এক সময়ে 

বিধ্বস্ত হয় এবং পত্তী খিবি ও পুজ ছুইটাকে নিয়া লহিনা অমৃতসর 
জেলার খাদূর নামক এক গ্রামে আপিয়া আশ্রয় নেন। নূতন করিয়। 

এখানে শুরু হয় তাহার সাংসারিক জীবন | 
নৃতন পরিবেশে আসার পর হইতে লহিনার জীবনে এক বড় 

পরিবর্তন দেখ। দেয়। দেবদ্ধিজে ভক্তি তাহার অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে। 
বিশেষ করিয়। দেবী স্বালামুখীর প্রতি তাহার নিষ্ঠা হয় প্রগাঢ় । প্রতি 
বৎসর দেবীপক্ষ উপস্থিত হইলেই লহিনা গ্রামের একদল ভক্ত নরনারী 

সঙ্গে নিয়। স্বালামুখীতে গিয়! উপস্থিত হন। মায়ের বেদীতলে শ্রদ্ধাভরে 
পুষ্পাঞ্জলি দেন, আর ছুই পায়ে ঘুঙর পরিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে প্রাণমন 

টালিয়! নৃত্য করেন। পরোপকারী নু-গৃহস্থ ও ভক্তসাধক বলিয়৷ শুধু 
খাদুরেই নয় আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামে তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় 
হইয়া উঠেন । . 

সামান্ত একটি ঘটনা! বা সামান্ত একটি কথা কোন কোন সময়ে 
মানুষের জীবনে হইয়া উঠে অসামান্, আনিয়া দেয় সুদূরপ্রসারী 
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পরিবর্তন । ভক্ত লহিনার জীবনেও এমনি একটি ঘটন। সেদিন ঘটিতে 
দেখা যায়, যাহার ফলে সমগ্র জীবন তাহার রূপান্তরিত হইয়! উঠে । 

রাত্রির তখন শেষ যাম। কি কারণে ঘুম ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় লহিনা 

শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন। শুক্ু। তিথির বাঁকা টাদ আকাশের গায়ে ঢলিয় 

পড়িয়াছে, বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতেছে মৃদু মধুর বারু হিল্লোল । 
হঠাৎ লহিনার কাণে আসে ভজনের অপূর্ব স্ুরলহরী। কুটিরের 

অদূরেই ভক্ত যোধার বাস। প্রায়ই এমনি সময়ে, যখন গ্রামের সবাই 
অঘোরে নিদ্রা যায়ঃ নিজ কৃত্যাদি সারিয়! তিনি শুরু করেন পবিত্র 

ভজন। কিন্তু এমন মধুর, এমন প্রাণরস-উৎসারক ভজন তো লহিনার 
কাণে কোনদিন প্রবেশ করে নাই ! হৃদয় তন্্ীতে পশিতেছে এ ন্বগাঁয় 

বঙ্কার, আর সমগ্র সত্তাকে আকধণ করিতেছে অমোঘ শক্তিতে। 

ুয়ার খুলিয়া! লহিনা! অঙ্গনে গিয়৷ দাঁড়ান, স্পষ্টতর ভাবে কাণে 

আসে যোধার প্রাণগলানো অপূর্বব সঙ্গীত। ভক্তিরসাপ্তুত এই সঙ্গীতের 
মুচ্ছনা লহিনার চেতনাকে দিব্যভাবে উদ্ধ দ্ধ করিয়া তোলে । সাধক যোধা 
আবেশভরে গাহিতেছেন-__ 

স্মরণ কর; ভজন কর, সেই পরম প্রভুকে, 

চিরস্ুখ আর চির আনন্দের 

উৎসরূপে যিনি রয়েছেন বিরাজিত। 

ওগো তুমি যে প্রমত্ত হয়েছো লোভে-_ 

ডুবেছো পাপের পঙ্কে, 
তাইতো মর্ছে! তিলে তিলে এমন ক'রে 

চরম তুঃখের এই দহনে | 

পাপের পথ চিরতরে ছেড়ে দাও, 

আর ঝাপ দেবার আগে ছ্যাখো তাকিয়ে । 

এমনি করে ঢালে পাশার দান 

যেন প্রভুর হাতে না হয় তোমার পরাজয়, 
বরং-_-জিনে নিতে পারো পরমধন। 



গুদ অঙদ 

ভক্তপ্রাণের আকুতি-ভর! সামান্য কয়েকটি গানের চরণ, লহিনার 
মর্মমূলে ইহাই আনিয়া দিল নূতন চৈতন্তের আলো, নূতন দিগ,দর্শন। 
ভোর না হইতেই আকুল হইয়া তিনি ছুটিলেন যোধার গৃহের দিকে । 
প্রেমভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “ভাই, কোথায় পেলে 
তুমি এমন দেহ-মন-প্রাণ উত্ভলকরা অপরূপ ভজনসম্পদ ? কে করেছে 

এ অপূর্ব বস্তু রচনা? কে শিখিয়েছে তোমায় ?% 

“ভাই, এ যে আমার গুরু বাবা-নানকের রচনা। প্রাণোৎসারিত 
এই অপুর্ব ভজন নিজে তিনি আমায় যত্ব করে শিখিয়েছেন। আর এই 
সদ্গুকর শরণ নিয়েই যে আমি বেঁচে আছি। আছি পরম আনন্দে”__ 

যোধা বলেন কৃতজ্ঞতার স্তরে । 

লহিনা কীদিয়! পড়েন, কাতর কে মিনতি জানান, “কোথায় 

থাকেন তোমার আশ্রয়দাতা এই মহাপুরুষ ? কাল রাতে তোমার ভজন 

শোনবার পর থেকেই আমি যেন পাগল হয়ে উঠেছি। প্রাণ আমার 
ছট্ফট্ করছে। ভাই, শিগগীর তাকে একবার দর্শন করিয়ে আমার 
তাপিত চিন্ত শীতল ক'র।» 

যোধ। সানন্দে রাজী হইলেন। কহিলেন, “ন্বালা-মুখীর পথেই 
তো পড়ে কর্তারপুর, যেখানে বাবা নানকের আখড়া । বরাবরের মতে৷ 

এবারও তে! তুমি দেবী দর্শনে যাচ্ছো । বেশতো, কর্তারপুরে ছদিন থেকে 
আমার গুরুকে দর্শন করে যেও ।৮ 

প্রস্তাবটি লহিনার মনে ধরিল। কিছুদিনের মধ্যেই দলবল নিয় 
চলিলেন ম্বালামুখীর উদ্দেশে । পথেই সেই কর্তারপুর। লহিন। সবাইকে 
ডাকিয়া কহেন, “রাবী নদীর তীরে, নিজের আশ্রম ভবনে অবস্থান 

করছেন প্রভূ নানক-_এ অঞ্চলের এক বিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ । ভাবছি, 

সবাই মিলে তাকে দর্শন করে আসি। তারপর ্থালামুখীতে গিয়ে 

পুষ্পাঞ্জলি দেবো৷ দেবীর চরণে । এক যাত্রায় আমাদের ছুটি বড় সুফল 
লাভ হবে। কি বল তোমরা ?” 



ভারতের সাধক 

এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কি আছে? সবাই মিলিয়া উপস্থিত 

হইলেন নানকের আশ্রমে | 
অর্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ দরবারে বসিয়া! আসেন । 

অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিত্ু ভক্তি-আপ্লুত কণ্ঠে গাহিয়। চলিয়াছেন পরমপ্রতুর 
স্তবগান। মর্দানার রবাব হইতে উৎসারিত হইতেছে সুমধুর স্থুর মূচ্ছনা। 
ভক্ত শ্রোতাদের প্রাণ মন স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর । উদ্ধায়িত এক 

ভাবলোকে সবাই যেন বিচরণ করিতেছেন । 
এই অপূর্বব পরিবেশে অদূরে উপবিষ্ট এই মহাঁসাধকের সম্মুখে 

দাড়াইয়া লহিনা একেবারে আত্মবিস্ৃত হইয়া যাঁন। ভজন থামিয়া গেলে 
সকাতরে পতিত হন নানকজীর পদতলে । সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন 

নিজের মনস্তাপের কথা, আত্তির কথা। প্রার্থনা জানান, “প্রভূ, সংসারের 

দহন জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি কৃপা ক'রে আপনি আমায় উদ্ধার 
করুন। চরণে আশ্রয় দিয়ে করুন জীবন রক্ষা 1” 

পরম মেহে বাবা নানক তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, খুঁটিয়া 

খুঁটিয়া করেন নান! প্রশ্ন, জানিয়! নেন তাহার জীবনের সকল তথ্য ! 
তারপর শান্তম্বরে কহেন, “বংস, স্বালামুখীতে যাবার সম্কল্প নিয়ে এসেছো, 

এখন বরং সেখানেই তুমি যাও । পরে স্থবিধামত আবার আমার সঙ্গে 

সাক্ষাৎ ক'রে! 1৮ 

“প্রভু, যে জ্বাল! নিয়ে প্রতিবংসর জ্বালামুখীতে যাই, আজ তা 
নির্ববাপিত হয়েছে আপনাকে দর্শন ক'রে । সেখানে যাবার আকাঙ্ষা 

হয়েছে একেবারে অন্তহিত । এখন থেকে আমি আপনারই চরণপ্রান্তে 

পড়ে থাকতে চাই, আপনার সেবায় এই দেহ-মন-প্রাণ দিতে চাই 

বিলিয়ে ৮ 

বিস্মিত তীর্থসঙ্গীদের কাছে লহিনা নিজের এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া 

দেনঃ ঝুলি হইতে নৃতন কেনা ঘুর জোড়া তুলিয়! নিয়া বলেন, “দেবী 
স্বালামুখীর বেদীর সামনে এই ঘুঙুর পরে আমি ন্ৃত্যগীত করি, প্রতি 
বংসর। আজ এর প্রয়োজন আমার কাছে ফুরিয়ে গেছে। তাই শুধু 
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স্বালামুখীতেই নয়, খাদূরে নিজের ঘর সংসারেও আর আমি ফিরে 
যাচ্ছিনে |” 

সঙ্গীরা মহ৷ ব্যস্ত হইয়! অন্থুনয়-বিনয় কবিতে থাকেন, “সে কি গো, 
ঘরে যে তোমার স্ত্রী ও ছুই ছেলে রয়েছে, আরো রয়েছেন বৃদ্ধ মা বাপ। 

তাদের ফেলে রেখে তুমি সাধু হয়ে যাবে? একি কথা বলছো, লহিন1 ? 
তাছাড়া, স্বালামুখী তীর্থে যাবে বলে তুমিই সবাইকে নিয়ে এসেছো, এখন 
তাদের ছেড়ে গেলে যে তোমাব পাপ হবে। নানা, এমন পাগলামী 

তুমি করো না ।” 

“যে সুখ, যে আনন্দের জন্য জীবন-ভর এত ছোটাছুটি করা, তা যে 
আমি কর্তারপুরে এসে পেয়ে গিয়েছি ভাই । তবে শুধু শুধু হেথায় 

সেথায় ছুটাছুটির প্রশ্ন আর ওঠে কোথায় ?-হাসিয়া উত্তর দেন 

লহিনা । 

যুক্তিতর্ক বাদবচস। সব ব্যর্থ হয়-__লহিনাকে টলানে। যায় না। সঙ্গী 

গ্রামবাসীর! বিরক্ত হইয়া নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে প্রস্থান ক'রে। 
গুরু তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন, লহিনার তাই 

আনন্দের অবধি নাই। মনপ্রাণ দিয়। বাবা-নানকের সেবা করেন, আর 

বাকী সময় অতিবাহিত করেন প্রবীণ ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে ৷ 

নানক স্ুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাহার ছুর্ববার, তাই 
দিনরাত আশ্রমে ভক্ত ও দর্শনার্ধাদের আগমনের বিরাম নাই। দরবার 

আর লঙ্গরখানায় লোকজনের ভীড় সদা লাগিয়াই আছে। এই ভীড়ে 

হিন। মাঝে মাঝে খেই হাঁরাইয়া ফেলেন, নিজেকে কোথাও যেন খু জিয়া 

পান না। 

কাজকন্ম, ধ্যান ভজনের ফাকে ফাঁকে তাহার মনে জাগে কত রকমের 

প্রশ্ন, কত কাতর প্রার্থনা । নবাগত ভক্ত তিনি-__দীনাতিদীন ৷ বাবা- 

নানকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য লাভ করাঃ বহু প্রাথিত কৃপা লাভ ক'রা তাহার 
পক্ষে কতটা সম্ভব কে জানে? অন্তরে প্রবল আকাজ্ষা--অবমর মত 

বাবার শ্ত্রীমুখনিঃম্থত তত্বকথা শুনিবেন, গ্রহণ করিবেন সাধন নিদেশ। 

১৩. 
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কিন্ত এই ভীড়ের ভিতর সে আকাজ্ষা পূরণের কোন সম্ভাবনাই যে তিনি 
দেখিতেছেন নাঁ। তবে উপায়? কি গতি তাহার হইবে? 

ন্তর্য্যামী নানক নবাগত ভক্তের অন্তরের কথাটি বুঝিয়ু! নিলেন। 

কহিলেন, “বৎস লহিনা, অন্তরে বুথা এ ছুঃখ কেন তোমার ? নিজেকে 

একাপ্ত নিঃশেষে উজাড় ক'রে দাও পরম প্রভুর চরণে। তার স্বরূপের 
ধ্যান মনন করে যাও, অবিরাম গেয়ে চল তার নাম। সকলের চাইতে 

তিনিই যে আপনার জন। এমন জনকে কায়মনোবাক্যে আপনার ক'রে 

নেওয়া, তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাওয়া, এটাই যে সাধনা, বৎস ।” 
“যাকে জানিনে চিনিনে, তাকে আপনার ক'রে নেওয়া, তাতে 

বিলীন হয়ে যাওয়া_একি সহজ কথা, প্রভূ ?%-_সবিনয়ে নিবেদন 
করেন ভক্তপ্রবর লহিনা । 

“বতসঃ এ পরম বোধ তো আর একদিনে জেগে ওঠে না। এজন্য 

চাই নিরন্তর তার স্বরূপের ধ্যান। তবে শোন আমার একটি জপজী, 

তার স্তনগাথায় এর ইঙ্গিত রয়েছে__ 

কেউ তো তাকে করেনি স্বষ্টি, 

কেউ করেনি তাকে প্রতিষ্ঠিত, 
অনাচ্ন্ত স্বয়ন্তব আমার প্রভু 

পরম “এক'রূপে রয়েছেন চির-বিরাজমান। 

আরাধনা যেই করেছে তাকে 

পেয়েছে সীমাহীন মধ্যাদা। 
নানক, প্রাণভরে গাও তার স্তকতি গান 

সকল কিছু মহত্ব ও মাধুধ্যের যিনি আকর। 

গাও আর শোন তার গুণগান, 

তার প্রেমে রসাযিত ক'র তোমার চিত্ত-_ 

তবেই দূর হবে সকল ছুঃখ আর দৈ্, 

সকল স্থখের যিনি পারাবার__- 

হে নানক, তাতেই হয়ে যাও বিলীন। 
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ঈশ্বরের বাণী রয়েছে নিহিত গুরুর উপদেশে-- 
গুরুর উপদেশেই, হে মুযুক্ষু, লাভ করবে তুমি জ্ঞান, 
গুরুই এনে দেবেন তোমার পরম উপলব্ধি । 

ঈশ্বর রয়েছেন অনুস্যত এই বিশ্বচরাচরে | 

হে মুমুক্ষু, গুরুই শিব, গুরুই ব্রহ্মা বিষু, 
গুরুই তোমার পার্বতী লক্ষ্মী আর সরস্বতী | ১ 

স্বরচিত জপজী আবৃত্তি করার পর নানক নীরব হন, প্রেমভরে 

লহিনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন । 
ভাবগদ্গদকণ্ঠে নবীন ভক্ত উত্তর দেন, “বাবা, বিশ্বপ্রভুর বিশ্বাতীত 

স্বরূপ আপনি উদ্যাটিত করেছেন । কিন্তু এযে আমার মত লোকের 
ধ্যান ধারণার বাইরে ৷ ক্ষুদ্র ডিডি নিয়ে মহাপারাবার পার হবো আমি 

কোন্ সাহসে? সত্যকার কোন সঙ্গতিই যে আমার নেই ।» 

“আছে, বংস। পারানির কড়ি হচ্ছে তারই পরম পবিত্র নাম। 

এ নাম শ্রবণ ক'রে ক'রে মাগে দেহ মন পবিত্র কারো । তারপর শুদ্ধ 

দেহের আধারে রোপন ক'র সেই নামের অমোঘ বীজ । আমার একটি 

পুরোণো জপজীতে নামমাহাক্ম্ের দিগ. দর্শন রয়েছে__ 

প্রভুর নাম মাহাত্ম্যের নেই সীমা 

ত৷ শুধু শ্রবণ করলে মানুষ হয় উদ্ধায়িত, 
হয় শিব, ব্রহ্মা আর ইন্দ্রের মতন দেবতা । 

এ নামের যাছু অভাজনকে করে মহাজন, 

দেহচক্রের রহস্ত ক'রে ভেদ, 

আর এনে দেয় যোগসাধনার পথ সন্ধান | 

নাম-শ্রবণের চাবিতে হয় উন্মোচিত 

শাস্ত্র স্মৃতি আর বেদের নিহিতার্থ। 

১ ম্যাকলিফ গ্ শিখ রিলিজিয়ন ( জপজী ) ভল্যু ১১ পৃঃ ১৯৮ 



ভারতের সাধক 

মধুমাখ! নাম শ্রবণের ফলে 
তাদের ছঃখ আর পাপ হয় অপস্যত।১ 

অতঃপর একদিন লহিনা গুরু নানককে ধরিয়া পড়েন, “বাবা, ঘর- 

সংসার সব ছেড়ে এসে আপনার চরণে শরণ নিয়েছি, এবার কৃপা ক'রে 

আমায় দীক্ষা! দিন, আপনার শিখসঙ্গংএ দিন প্রবেশের অধিকার 1৮ 

আশ্বাস দিয়া নানক বলেন, “বৎস, তুমি অধীর হয়ো না। আগে 

কিছুদিনের জন্ত নিজ গৃহে তুমি ফিরে যাও । পিতা মাতা আর স্ত্রী পুত্রেরা 
তোমার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে মুষডে পড়েছে। তাদের বুৰিয়ে শাস্ত 
ক'র, সাংসারিক বিলিব্যবস্থা যা ক'র! দরকার তা শেষ ক'র। তারপর 

কর্তারপুরে এসো, তখন তোমায় আমি দীক্ষা দেবো 1৮ 
নির্দেশ না মানিয়া৷ উপায় নাই, তাই লহিণাকে খাদূরে ফিরিয়া 

যাইতে হইল । আত্মপরিজনেরা আশ! ছাড়িগনাই দিয়াছিলেন, এবার 

তাহাকে দেখিয়৷ সবাই মহা আনন্দিত 

লহিন। সবিস্তারে স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন । বাবা নানকের দর্শনের 
পর কি আমূল পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার জ।বনে, তাহা বর্ণনা করিলেন। 

বুঝাইলেন, “এতকাল পিতা-মাতা ও তোমাদের সেবা করেছি, এবার 

প্রাণমন সমর্পণ করবে৷ গুরুর সেবায়। ভাগ্যক্রমে বাবা নানককে 
পেয়েছি আমার পাঁবের কাণ্ডারীরূপে, তারই নির্দেশমত ভাসাবো আমার 

জীবন তরী। তবে, তোমাদের ভয় নেই, আমি সংসার-বিরাগী হয়ে 
কোথাও উধাও হস্ছি না। বাস ক'রবো গুরুর আশ্রমে, অথবা নিজের 

গৃহকে আশ্রম ক'রে এখানেই সার্থক ক'রে তুলবে গুরুপ্রদত্ত সাধন” 
পত্রী খিবির শঙ্কা! ও দুশ্চিন্ত। একেবারে দূর না হইলেও কিছু পরিমাণে 

তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বৈষয়িক যে দায়িত্ব লহিনার উপর ছিল, হই 

পুত্রের উপর তাহ! অর্পণ করিয় ফেলিলেন তিনি মুক্তির নিঃশ্বীস। তারপর 
ভজন গাহিতে গাহিতে রওন৷ হইলেন কর্তারপুরে । 

৯ দ্য শিখ রিলিজিয়ন্_-পৃঃ ২০০ 
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গুরু অঙগদ 

আশ্রমে পৌছিতেই নানকের পত্বী স্ুলখনীদেবী লহিনাকে পরম 
সমাদরে, নিজ পুত্রজ্ঞানে, গ্রহণ করিলেন। গুরু নানক তখন বাড়িতে 

নাই। ক্ষেতে সেদিন ফসল কাট! হইতেছিল--এই ফসল দিয়াই 

সম্বংসরের অতিথি সৎকার চলে, তাই নানক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তারক 

করিতেছেন। লহিন৷ দ্রুতপদে সেখানে গিয়। উপস্থিত । 

গুরুর চরণ বন্দন। করিয়। উঠিতেই দেখিলেন, তিনি যেন বেশ কিছুটা 

বিব্রত। বড় বড় তিনটি ফসল-স্তপ সেখানে জড়ো করিয়! কৃষাণের! 

অপর ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে । এখন এগুলি আশ্রমে কি ভাবে 

বহন করিয়া! নেওয়। যায়? কর্দমাক্ত ক্ষেত হইতে ফনলগুলি কাটা! 
হইয়াছে, এ বোঝা একবার মাথায় নিলে কাপড় জামার দুর্দশার অন্ত 

থাকিবে না। সঙ্গী ভক্ত শিষ্েরা কেহই একাজ করিতে উৎসাহী নন। 

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। 

লহিনা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন শন্ন্তংপের দিকে। মৃহুম্বরে 
বাবানানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়টি বোঝা এখান হইতে সরানো 

দরকার? উত্তর হইল-_যতট!। সে বহন করিতে পারে । 

প্রাণপণ প্রয়াসে তিনটি ভারা শস্তস্তপই লহিনা একের পর এক 

মাথায় উঠাইয়া নেন্, তারপর পথ চলিতে থাকেন গুরুর সঙ্গে । 
আশ্রমে পৌছিতেই উভয়ে পড়িয়া যান স্ুলখনী দেবীর সম্মুথে। 

লহিনার মাথায় পর্বতপ্রমাণ শস্তের বোঝ।। এদৃশ্য দেখিয়৷ নানক- 
পত্বী ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়! উঠেন। স্বামীকে তীব্র তিরস্কার 

করিয়া কহেন__“একি রকমের আক্কেল তোমার বলতো? নৃত্রন একটি 
ছেলে ঘরে এসেছে, তাঁর মাথায় এমন বড় বড় তিন তিনটে বোঝা কি 
ক'রে চাপাতে পারলে? আর কি কেউ ছিল না আশে পাশে? কোথায় 

ছিল তোমার ভক্ত শিখেরা, কোথায় ছিল পুত্র ছুটি? আহা চেয়ে 
দ্যাখো» বাছা। লহিন। ক্লান্ত হয়ে কি রকম হাপাচ্ছে। কাট। ফসলের কাদা! 

ঝরছে সারা গায়ে । নূতন জাম! কাপড়গুলে! একেবারে নোংরা হয়ে 

গিয়েছে। কেন ওর এ ছূর্দশা করলে, বলতো ?” 
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ভারতের সাধক 

স্মিত হাস্তে নানক উত্তর দেন, "ন্ুলখনী, ভগবান যে নিজেই কৃপা 
করে লহিনার শিরে তিন তিনটে বোঝ। চাপাবার ব্যবস্থা করছেন।১ এ 
শিস্তের বোঝ তারই একটা আভাস মাত্র। আর পরিচ্ছন্% কর্দমাক্ত 
হয়েছে বলে অনুযোগ করছো ? চেয়ে গ্যাখো-_কাদা নয়, তা গৈরিক 
আব ।» 

শুধু স্থলখনী দেবীই নয়, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ভক্ত ও শিঙ্কের দল 
সবিম্ময়ে দেখিলেন এক অলৌকিক দৃশ্য | লহিনার শেরওয়ানী, পাঞ্জাবী 
ও পাগড়ী সেই মুহূর্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে বৈরাগী সন্গ্যাসীর ব্যবহৃত 
গৈরিক রঙ-এ। 

উপস্থিত সকলে গুরু নানক ও লহিনাকে ঘিরিয়া সমস্বরে বারবার 

জয়ধ্বনি দিতে থাকে-_-€ওয়া গুরুজী কি ফতে। 

কয়েকদিনের মধ্যেই, একটি শুভ লগ্ন দেখিয়। বাবা-নানক লহিনাকে 

দীক্ষা দেন, গ্রহণ করেন তাহাকে শিখরূপে, অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ধদ এবং 
শিহ্যরপে । 

গুরুর নির্দেশে নিগুঢ ভক্তি সাধনার পথে এখন হইতে বহিয়া চলে 
তক্ত লহিনার অধ্যাত্মপাধনা। এসন্য কোন কৃচ্ছ,, কোন তপস্তাই তিনি 
বাদ দেন নাই, আর তাহার এই কঠোর সাধনার মূল ভিত্তিবূপে তিনি 
অশকড়িয়া ধরিয়াছিলেন গুরুসেব! ও গুরুনিষ্ঠাকে। 

অধ্যাত্ব-সাধনা ও সিদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই লহিনা কহিতেন, 
“সাধনার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আত্মাভিমান, য! মানুষের খণ্ুবুদ্ধিকে 
জীইয়ে রাখে, বিচ্ছিন্ন কারে রাখে সর্বময় সর্ববপরিপ্লাবী ঈশ্বর সত 
থেকে। এই আত্মাভিমানের মূল উংপাটন কর'তে হলে চাই একনিষ্ঠ 
গুরুসেবা, চাই সেবা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে গুরুর সাথে একাত্মক 

» শিখেরা বিশ্বাস করেন, ভক্তপ্রবর লহিনার মাথার এই তিনটি শস্তের 
বোঝ! হইতেছে উত্তরকালের গুরু অঙ্গদের তিনটি এই্বরীয় দায়িত্বের প্রতীক। এই 
তিনটি হইতেছে__আধ্যাত্সিক, বৈষয়িক ও গরুগদী সম্পকিত দায়িত্ব। 
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গুরু অঙদ 

হয়ে যাওয়া । তবেই ঘটে প্রকৃত সৌভাগ্যোদয়, সাক্ষাৎ মিলে ধ্যেয় বন্ধ 
__অলখ পুরুষের । 

গুরুসেবার উদযাপনে সাধক লহিনার বিন্দুমাত্র ক্রুটি কখনে। দেখা 
যায় নাই। গুরুর সামান্যতম ইচ্ছাটি তাহার কাছে হইয়। উঠছে 
অলজ্বনীয় আদেশ । এজন্য যে কোন হুখ কষ্ট তিনি নির্বিকার চিত 

সহ্য করিয়াছেন, দিনের দিন মাসের পর মাস নিজেকে তিলে তিলে 

উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন । 

গুরু নানকও তাহার এই চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্কে কম পরীক্ষা করেন 

নাই। সে-বার হিমালয়ে খুব তুষারঝঞ্চা দেখ! দিয়াছে, সার! পাঞ্জাবে 
পড়িয়াছে ছুঃসহ শীত। এমন সময়ে কর্তারপুরে হঠাৎ এক রাত্রে শুরু 
হইল প্রবল ঝড়ের তাগুব। হাওয়র মাতামাতি আর বর্ষণের যেন 

বিরতি নাই। শেষ রাত্রে দেখ। গেল নানকের আশ্রম ভবনের একটি 
বড় দেয়ালের নিয়াংশ অনেকটা ধ্বসিয়। গিয়াছে । 

গুরু নানক মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, 
“এক্ষুনি এটি মেরামত না ক'রলে.তো। চলবে না। তোমরা শিগীর 
যা হয় এর একট। ব্যবস্থা, ক'র, নইলে ঘর চাপা পড়ে যে সবাইকে প্রাণে 

মরতে হবে 1৮. ২৯ 

এই অসম্য শীতে, ঝড় তুফানের মধ্যে কি করিয়া এ কাজ কারা 
সম্ভব? মাল মসল! কি করিয়া যোগাড় হইবে? তাছাড়।, রাজমিস্ত্রীই 

বা! কোথায়? নানকের পুত্রত্ধয় মন্তব্য করিলেন, “রাত ভোর হোক্, 

ঝাড়বৃষ্টি থেমে যাক্, তারপর রাঁজমিন্ত্রীকে খবর দেওয়া যাবে। সে এসে 
যা হয় করবে ।* 

“রাজমিস্ত্রীর .কথা উঠছে কেন বলতে। ? গুরুর আশ্রমের সব কাজ 

নিষ্পন্ন হয় তার একনিষ্ঠ ভক্ত পিখদের দ্বারা, ত| কি তোমাদের জান 

নেই ?”-_বিরক্ত হইয়! নানক ভংসন! করেন ।' 
লহিন! এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এবার নীরবে ধারপদে কক্ষ 

হইতে নিক্ষান্ত হইয়া গেলেন । . প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু উপকরণ ঘোগাড় 
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করিয়া নিজেই এ ঝটিকা-বি্ষু্ধ রজনীতে রত হইয়া! পড়িলেন গুরুর 

আদিষ্ট কর্মে । 
ক্রমে প্রভাত হয়। কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের ফলে লহিনার 

কাজও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে । পর্যবেক্ষণের পর গুরুগন্তীর স্বরে নানক 
কহিলেন, “নাঃ__যেমনটি ভেবেছিলাম ত৷ হয়নি । দেয়াল তুমি মেরামত 

করেছ বটে, কিন্তু তা বেঁকে গিয়েছে। সবটা ভেঙ্গে ফেলে আবার নূতন 

ক'রে এটা গড়ে তোল |” 

বিনা বাক্যব্যয়ে লহিন! তখনি দেয়াল খুলিয়া ফেলিলেন। আবার 
নৃতন করিয়! নিন্মাণের তোড়জোড় শুরু হইল । 

পরের বারও গুরুকে সন্তষ্ট করা গেল না। তিনি কহিলেন, “লহিনা, 

এবার দেখছি তুমি আরো! ভুল করেছো! । দেয়ালের গোট৷ ভিন্তিটাকেই 
আরো পিছিয়ে দাও__তারপর আবার সবটা নৃতন ক'রে তৈরী ক'র।” 

গুরুসর্ববন্ লহিনার কাছে গুরুর সামান্ততম ইচ্ছাও সদ! শিরোধাধ্য। 

তার এ ইচ্ছ। পূরণের জন্য হাসিতে হাসিতে তিনি প্রাণ বিসঙ্জন দিতে 
প্রস্তত। গাঁইতি, পাচন হাতে নিয়া আবার তিনি কাজে নামিলেন। 

দিনশেষে দেখা গেল, এবারকার কাজও গুরুর মনঃপুত হয় নাই। 
আদেশ দিলেন, আবার উহ! নৃতন করিয়। গড়িতে হইবে । 

বারবার এই নিরর্থক ভাঙ্গাগড়া দেখিয়৷ শিখের। সবাই অবাক হইয়া 

গিয়াছেন। গুরুর এক পুত্র তো লহিনাকে বলিয়াই ফেলিলেন, “এরকম 

একটা! অযৌক্তিক ব্যাপার নিয়ে তোমার এমন মন্ত হওয়ার কোন মানে 
নেই। বোকামী ছাড়।৷ একে আর কি বলা যায় ?” 

দৃপ্ত ভঙ্গিতে লহিনা উঠিয়া! াড়ান। উত্তরে বলেন, “বিদ্ভে বুদ্ধি 
সামর্থ য! কিছু ছিল, সবই যে সঁপে দিয়েছি গুরুর চরণে । তা তে। আর 

ফিরিয়ে নিতে পারিনে। তবে গুরুর আদেশের যৌক্তিকত৷ বিচারের 
স্থযোগ আর পাচ্ছি কই ?” 

_ নানক নিকটেই দণ্ডায়মান । প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “এ মানুষটির 
মূল্য বোঝবার সামর্থ্য তোমাদের কারুর নেই। সেবা ও প্রেমের কঠিনতম 
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পরীক্ষায় লহিনা হয়েছে সসম্মানে উত্তীর্ঘ। অখণ্ড চেতনায় সে উদ্ুনধ 
হয়েছে, প্রাণে পেয়েছে অলখ, পুরুষের অমূত পরশ | ভক্ত লহিন৷ ধন্য, 
তাকে পেয়ে শিখরাও হয়েছে ধন্ত।” 

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই নানকের দরবারে উপস্থিত হন তাহার 
যোগী-বন্ধু আর, অনুষ্ঠিত হয় নানকের সেই শিকার-অভিনয় । শবদেহ 
ভক্ষণের আদেশ দিয়া গুরু পরীক্ষা করেন গুরুগত-প্রাণ লহিনার ভর্তি- 

পরাকাষ্ঠা। তাহার নৃতন নামকরণ হয়-_অঙ্গদ। 

গুরুর আশ্রমে অঙ্গদ একাদিক্রমে তিন বর অতিবাহিত করিলেন, 
নিষ্ঠাভরে আহরণ করিলেন সাধন জীবনের অমূল্য রত্ররাজী। এবার গুরু 
একদিন ডাকিয়া কহিলেন, “বৎসঃ এখন কিছুদিনের জন্য তুমি খাদূরে 
নিজ ভবনে গিয়ে বাস ক'রো। দীক্ষাবীজ আমার কাছ থেকে ইতিপূর্বে 
পেয়েছে, পেয়েছে শ্রীভগবানের নামমন্ত্র। সযত্বে তা অভ্যাস করে 
যাও। তারপর প্রয়োজন মত পাবে আমার নির্দেশ ।” 

পরম ভক্ত অঙ্গদের ছুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বাম্পরুদ্ধ 

কণ্ঠে নিবেদন করেন, “বাবা, এতদিন কৃপার ধারা অবিরল বর্ষণ করে 
এসে আজ আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনার সেবায় আমি 
কি কোন ক্রটি করেছি ?” 

“না, অঙ্গদ তা নয়, সেবানিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় তুমি অতুলনীয় 
আমার ইচ্ছে, তুমি কিছুদিন আমার প্রভাব গণ্তীর বাইরে থাকে 1৮ 

“কেন, গুরুজী ?» 

“একক প্রয়াসে সাধন ভজন সম্পন্ন ক'রে, ভেতরকার ভিৎ আগে 
মজবুত করে তোল। বৎস, সংসারকে এড়িয়ে গিয়ে তোমায় সাধন 
করতে হবেনা, সংসারের আবর্তের মধ্যে বসে থেকেই উদ্যাপন ক'র 
শ্রীভগবানের তপস্যা । তাতে একদিক দিয়ে হবে তোমার পরীক্ষা, 

অপরদিকে আমার ভক্তগোষ্ঠী পাবে তোমার পবিত্র সাহচর্য |” 
বিদায়ের সময় উপস্থিত । বিচ্ছেদ ব্যাকুল প্রিয় ভক্তকে আশ্বাস 
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দিয়া নানক কহিলেন, “বৎস অঙ্গদ, একটা কথা স্মরণ রেখো, যেখানে 

বত-দৃর্বেই তূমি অবস্থান ক'র না কেন, আমায় সব সময়েই পাবে তোমার 
অন্তরের মধ্যে |” 

: অঙ্গদ খাদুরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শহরে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে । 
অরনকেই জানে, নানকের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্ত তিনি-_ভক্ত ও মুযুক্ষুরা 

তাই দলে দলে আসিয়! ভীড় ক'রে তাহার গৃহে। 
নগর-প্রধান তখৎ-মল সেদিন তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত । 

দীর্ঘকাল বৈষয়িক জীবন যাপন করিয়। সংসারে বিতৃষ্ণা আসিয়াছে__ 

একান্ত ইচ্ছা, অঙ্গদ তাহাকে সাধন ভজন সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিন, 
অধ্যাত্মজীবন গড়িয়। তূলিতে সাহায্য করুন| 

দীনভাবে অঙ্গদ উত্তর দেন, “ভাই, অতি অভাজন মমি । গুরুর 

সন্তোষ বিধানের যোগ্যতা আমার কই ? আমার মত ক্ষুদ্র আধার তার 

অপার কৃপা ধারণ করবে, তা কি ক'রে সম্ভব 1? আমি বাবা নানকের 
শরণ নিয়ে, তার দিকেই সদা তাকিয়ে আছি। তুমিও এই সব্গুরুর 
দিকেই মুখ ফেরাও, তাকে অর্পন ক'র তোমার ভক্তি আর ভালবাস 
_-তবেই পুর্ণ হবে তোমার মনস্কাম।৮ 

ভক্তপ্রবর তখনি সোৎসাহে তখৎ-মলকে শ্রবণ করান নানক-রচিত 

এক স্তবগান-_- 

প্রভু আমার তাদেরই করেন উজ্জীবিত 
হাদয়ে যাদের আছে প্রেমের বীজ, 
তাদেরই প'রে অকৃপণ ক'রে ঢালেন কৃপা 

ভুলিয়ে দেন যত কিছু ছুখ আর শোক। 

নিয়তির যেমনতর রয়েছে. বিধান 

তেমনিভাবে ঘটে গুরুর আবির্ভাব, 

উদ্ধার করেন মানুষটক জ্িতাপ থেকে, 
ঢেলে দেন তার তৃষিত কে 
শ্রীভগবানের সঙ্জীবনী নামের সুধা । 
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বিরল সৌভাগ্যে তারাই হয় ভাগ্যবান, 
দুঃখী ভিখারীর মত, জন্ম মৃত্যুর পাপচক্র পথে 
ঘুরে ঘুরে মরতে হয়না তাদের । 

ওগো, যে পেয়েছে প্রভুর দরবারে ঢোকার অধিকার 

সে কেন পৃথিবীর মানুষকে জানাবে কুরণিস ? 
স্বর্গের দ্বারী ঈশ্বরের এই পার্ধদকে খুলে দেবে দ্বার__ 

আর মর্তের মানুষের মুক্তি-তোরণ 

উন্মোচিত হবে তার দাক্ষিণ্যময় কৃপায় । 

নিয়তির বিধান বিধুত রয়েছে প্রভুর হাতে, 

কা"র কি করবার আছে তা নিয়ে ? 

প্রভু যে আমার সর্ববনিয়ন্তা_ 

স্যষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের আবর্তন-চক্র 

ঘুরছে সদাই তীর দৃষ্টির ইঙ্গিতে । 
হে নানক, ডুবে যাও প্রভুর নামন্ত্রধার সাগরে 

ধন্য হও পেয়ে তোমার পরম ধন।১ 

এই অপূর্ব স্তব রচন! করিয়াছেন সদ্গুরু নানক, আর আবেগভরে 
অশ্রু ছল ছল নেত্রে গাহিতেছেন তাহার প্রিয়তম শিষ্য অঙগদ | শ্রবণমাত্র 

তখৎ-মলের হৃদয়ে বিস্তারিত হয় এই স্তবগাথার অলৌকিক প্রভাব | 

ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বারবার অঙ্গদের চরণে সে জানাইতে থাকে 

অঙ্গদ লোকের কাছে যতই বৈষ্ঞবীয় দৈম্ত দেখান, লোকে ততই 
তাহাকে গণ্য ক'রে 'উচ্চ কোটির এক মহাপুরুষ বলিয়া। বর্তারপুরে 
গুরু নানকের প্রধান শিষ্যরূপে তাহার খ্যাতি আগে হইতেই রটিয়াছে। 

এবার, এখানে আসার পর তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, 

লোকের আকর্ষণ আরো! বাড়িয়া উঠিতেছে। জিজ্ঞান্থ ও দর্শনার্থীরা ভীড় - 

১ ম্যাকলিফ, £ ভল্য ২ পৃঃ 
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করিতেছে দলে দলে । ভক্তও কম জুটে নাই। সবাই মিলিয়। তাহার 

বাসভবনকে একটি আশ্রম বানাইয়া তুলিয়াছে, আর অভ্যাগত ও 
শরণার্থীদের আহারের জন্য খোল হইয়াছে ছোটখাটে। একটি লঙ্গরখান! । 

এভাবে ভক্ত-প্রধান অঙ্গদকে কেন্দ্র করিয়া খাদুরে নানকপন্থী 
শিখদের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে । বহুলোক তাহার 

আশ্রয়লাভ করিয়া ধন হয় । 

প্রিয় শিষ্যকে দেখার জন্য নানক সদলবলে ছুইবার তাহার গৃহে 

আগমন করেন। কৃপাঁলু গুরুর নিকট হইতে নিগুঢ় সাধনার নানা 
নির্দেশ এ সময়ে অঙ্গদ প্রাপ্ত হন, লাভ করেন বনু আকাতিক্ষত ভক্তি- 

সিদ্ধি। শ্রীভগবানের দিব্য সন্তাকে সার! জগৎ সংসারে অনুঙ্ধযত দেখিয়। 

হন তিনি কৃতকৃতার্থ। 
শেষবারের মত নানক সেবার খাদুরে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তরঙ্গ 

ভক্তদের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল পরম আনন্দে । বিদায় 

গ্রহণের প্রাক্কালে, নিভৃনে প্রিয় পার্ধদ অঙ্গদকে তিনি কাছে ডাকিলেন। 

ন্েেহপূর্ণ ব্বরে কহিলেন, “বৎস, তোমার কৃচ্ছ,, ত্যাগ ও তপস্তার 
পাল! এবার শেষ হয়েছে । এসব কোন কিছুতেই আর তোমার দরকার 

নেই । আমার সাধন-এশ্বর্্য তুমি লাভ করেছ, তোমার আর আমার 

ভেতরে আজ আর কোন পার্থক্য নেই। তোমার অঙ্গদ নাম সার্থক হয়ে 

উঠেছে, তুমি অজ্জন করেছো আমার স্বরূপ। আজ তুমি আমার শ্রেষ্ঠ 
আশীর্বাদ ও অভিনন্দন গ্রহণ ক'র।” 

কিছুদিন পরের কথা । ভক্ত অঙ্গদ সে-বার গুরুদর্শনে কর্তারপুরে 
গিয়াছেন । আশ্রমে আজকাল ভীড় প্রায় সৰ সময় লাগিয়াই থাকে এবং 

যাহারাই গুরুকে দর্শন করিতে আসে হই চারিদিন.এখানে অবস্থান করিয়! 

যায়। এই বিপুল সংখ্যক অতিথির থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা নানক ও 
তাহার শিষ্যদেরই করিতে হয়। 

অঙ্গদ যেদিন গুরুর আশ্রমে পৌছিলেন সেদিনও বন্ছ দর্শনার্থার 
সমাগম সেখানে হইয়াছে । তখন ঘোর বর্ষ আর ছুধোগের সময়। অবিরল 
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ধারে বারিপাত চলিয়াছে আর সেই সঙ্গে রাবী নদীর বন্যায় কূল হইয়াছে 
প্লাবিত। আশ্রমের খাদ্য শস্য সব ফুরাইয়। গিয়াছে, আর নৃতন করিয়া 

সংগ্রহ করারও কোন উপায় দেখা যাইতেছেনা। অথচ বহু অতিথিকে 
খাওয়ানের দায়িত্ব রহিয়াছে । পরিচালকের নিরুপায় হইয়া নানকের 
শরণাপন্ন হইলেন । 

সার! অঞ্চল জলে ভাসিয়। গিয়াছে, বন্থ খোজাখজি করিয়াও সকলে 

খাগ্ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, আশ্রমিকদের এই সঙ্কট 

মোচনের জন্ত নানক সেদিন প্রয়োগ করেন তাহার যোগৈশ্বধ্য | 

ধ্যানাসন ত্যাগ করিয়। তিনি বাহিরে আসিলেন, অন্তরঙ্গ শিখদের 

নিয়া উপস্থিত হইলেন নিকটস্থ বাগিচায়। একটি কীকড় গাছের নীচে 

উপস্থিত হইয়! অঙ্গ্কে আদেশ দিলেন, “বংস, এর শাখায় আরোহণ 

ক'রে খুব জোরে ঝাকুনি দাও তো । তোমাদের সবাইর উপযোগী 

পর্যাপ্ত উপাদেয় খাবার এখান থেকেই মিলবে ।” 

সকলে বিস্ময়ে হতবাক। একি অবিশ্বাস্ত কথ। গুরু কহিতেছেন ? 

নানকের পুত্র শ্রীর্টাদ বলিয়া উঠেন, “কীকড় গাছের ডালপাল। কাটায় 

ভরা, ফলগুলো তিক্ত, অখাদ্ভ । এ গাছ থেকে সুম্বাহু কিছু পাওয়। যায় 

এমন অদ্ভূত কথা! তো! কখনো! শুনিনি |” 
“শোননি, তা ঠিকই । তবে আজ এখানে দাড়িয়ে সবাই চাক্ষুষ 

দর্শন ক'র, ভক্তের সঙ্কট হলে, সঙ্কল্লে সে দৃঢ় হলে, অবশ্ঠই শ্রীভগবানের 
কপার অলৌকিক প্রকাশ ঘটে। এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। 
ভক্তবীর অঙ্গ আজ তোমাদের সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে ।” 

গুরুর ইঙ্গিত মাত্র অঙ্গদ সম্মুখস্থ কীকড় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন । 

প্রচণ্ড ঝাকুনি দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পড়িতে লাগিল রাশি রাশি 
রসনাতৃপ্তিকর ফল ও মিষ্টদ্রব্য 1২ 

এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত শিখেরা আনন্দে অধীর হয়, বারবার 

জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে । 

১ ম্যাকলিফ, £ দ্ক শিখ রিলিজিয়ন্__ভল্যু ২$ পৃঃ ২২ 
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কয়েকজন প্রধান শিখ যুক্তকরে আগাইয়া আসে, নানকের চরণ 
বন্দনা! করিয়া কৃতজ্ঞতার স্থুরে বলে, “বাবা, আমরা সবাই আজ ধন্য । 

আপনার এমনতর যোগ বিভৃতির লীল৷ এখানে দাড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম, 

তাতে। কম সৌভাগ্যের কথা নয় !” 
“এজন্য ধন্যবাদ দাও ভক্ত অঙ্গদকে |” 

“তে কি কথ।, বাবা ! অঙ্গদের এখানে কি করবার ছিল ? আসলে 

আজকের এই অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আপনারই অলৌকিক 
সিদ্ধাইর বলে । বুঝতে পেরেছি, এ বিভূতি-লীলা আপনি প্রকটিত করেছেন 
ভক্ত ও মুমুক্ষুদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্ত |” 

“বিভূতি-লীল৷ আমার--একথ! তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্তুলীলা 
কখনো সম্ভব হয় কি, লীলার চিত ধারক ও বাহক এগিয়ে না এলে? 

ভক্তিসিদ্ধ অঙ্গদের জন্তই এশ্বরীয় শক্তির এই প্রকাশ আজ তোমরা 

দেখতে পেলে । অঙ্গদের মনে যে প্রবল আত্তি জেগেছিলো-_গুরুর 

আশ্রমে এতখ্চলে। লোক অনাহারে থাকবে, গুরুর এই অমর্যাদা তাকে 

দাড়িয়ে দীড়িয়ে দেখতে হবে ! শ্রী ভগবান তার সে আত্তি শুনেছিলেন । 

সে যখন আমার আসনের কাছে গিয়ে দাড়ালো, আমার ভেতর থেকে 

বেড়িয়ে এলো একটা অমোঘ এঁশী নির্দেশ। কাজেই আজকের এ 
ঘটনার জন্ত অঙ্গদকেই তোমরা অভিনন্দন জানাও |” 

সেদিন শিখদ্র এক বিশেষ পুণ্যদিন। জপজী ও আশা-কি-উয়র-এর 
শেষে দরবারে বসিয়। গুরুজী তত্ব ও সাধন সম্পর্কে ভক্তদের নির্দেশ 

দিতেছেন। হঠাৎ পবিত্র গদি হইতে তিনি নামিয়া আসিলেন। ধীর 
প্রশান্ত কে সবাইকে ডাকিয়া৷ কহিলেন, “তোমরা-_প্রবীণ ও নবীন 

ভক্তেরা__অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছে৷ । আজ তোমাদের সবার 
সমক্ষে আমি আমার দীথ জীবন নাট্যের একটা বড় অধ্যায় সমাপন 

ক'রবো। এ পরিবর্তনের সাথে একা আমিই সংগ্লিষ্ট তা নয়, সমগ্র 
শিখমগ্ডলীও তাতে জড়িত রয়েছে ।” 

বাবা নানক কি বলিতে চাহেন, তাহা বুঝ! যাইতেছেনাঃ ভক্তেরা 
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গুরু অঙ্গন 

'্উংসুক্যভরে নিনিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন। ক্ষণপরে 
আগাইয়া আসিয়া তিনি অঙ্গদের হস্ত ধারণ করিলেন, সঙন্গেহে তাহাকে 
উপবেশন করাইলেন নিজের গদিতে। 

পার্স্থিত থলির উপর সাজানে। ছিল একটি নারিকেল ও পাঁচটি 

তাত্রমুদ্রা। অঙ্গদের সম্মুখে সেটি স্থাপন করিয়া প্রবীণ শিখ ভাই-বুধাকে 
গুরু কহিলেন, “তোমাদের কাছে আজ আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা 
করতে চাই। তোমরা সবাই জেনে রাখো-_ভক্ত অঙ্গদই হচ্ছে আমার 

গদির উত্তরাধিকারী । বুধা, তুমি সকলের তরফ থেকে অঙ্গদের কপালে 

চন্দনের টিপ পরিয়ে দাও। আর, সবাই মিলে জয়ধ্বনি দাও জগং-প্রভূ 
অলখ. পুরুষের |» 

আদেশ তখনি পালিত হইল । সার! দরবার মুখর হইয় উঠিল ভক্ত 
শিষ্যদের আনন্দগুপনে । 

সবাইকে উদ্দেশ করিয়া নানক আবার কহিলেন, “আমার আদেশ, 

তোমরা সবাই আমায় যেমন এতদিন কায়মনোবাক্যে সেবা করেছো, 

শ্রদ্ধা ভক্তি ও আন্তগত্য দিয়েছো, অজদের বেলায়ও তা অবশ্য ক'রবে। 

সে যে আমারই প্রতিমৃত্তি।” 
অঙ্গদ গুরুজীর গদি প্রাপ্ত হওয়ায় নানকের ছুই পুত্র তেমন সুখী 

হইতে পারেন নাই। নিজেরা মনে মনে যে আকাজ্ষা এতদিন পোষণ 

করিতেছিলেন, তাহা পূরণ হওয়ার আর কোন আশা রহিল ন1। 

পুত্রদ্ধয়ের দিকে তাকাইয়া নানক কহিলেন, «গুরুর পদ অধিকার 
সে-ই শুধু ক'রতে পারে, যে তার জীবন-সাধন৷ সমাপ্ত করেছে চরম 

ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আর গুরুর মধ্যে ষে নিজেকে দিয়েছে 

অবলুপ্ত ক'রে ।» 
গদি আরোহণ-পর্বৰ শেষ হওয়ার পর গুরু নির্দেশ দিলেন, “অঙ্গদ, 

তুমি খাদূরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রতে থাকো । আচার্য ও 
পথপ্রদর্শকরূপে ভার নাও সহস্র সহস্র শিখভক্তের। অচিরেই আমার 

জীবন দীপ নির্ববাপিত হবে । তার জন্য আগে থেকে প্রস্তত হও, বস।» 
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অশ্রু-ছলছল নয়নে অঙ্গদ আশ্রম হইতে বিদায় নিলেন, স্বীয় ভবনে 
ফিরিয়া আসিয়! শুরু করিলেন গুরু-আদিষ্ট কর্মের উদ্যাঁপন। 

অঙ্গদকে গুরুগদীতে সমাসীন করার কিছুদিনের মধ্যেই মহাসাধক 

নানক তাহার মর্তলীলার ছেদ টানিয়া দেন, অগণিত ভক্ত ও মুমুক্ষু গুরুর 
বিহনে নিমগ্ন হন শোকের পাথারে। 

অঙ্গদ শোকে বড় মুহামান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে তাহার জাগিয়া 

উঠে তীব্র নির্বেবদ। বারবার ভাবিতে থাকেন, গুরু নানক ছিলেন তাহার 
জীবনের আলো, সেই আলোই যদি এমন করিয়া নিভিয়া গেল তবে 

কেন আর জনজীবনের মধ্যে, অসার সংসারের মধ্যে, অনর্থক জড়াইয়। 

থাকা । কেনই বা এই গুরুগিরি ? 
বিষ মনে একাকী সেদিন পথ চলিতেছেন, হঠাৎ নারী ভক্ত 

নেহালীর সঙ্গে তাহার দেখা । অতি দীন দরিদ্র। সে_-ঘু'টে বেচিয়। 
দিনাতিপাত চলে, কিন্তু সাধু সম্তের প্রতি শ্রদ্ধাতক্তির সীমা নাই। 
নিজের সঙ্গতি থাকুক না থাকুক, মহাত্মদের দর্শন পাইলেই তাহাদের 

সেবার জন্ত সে তংপর হইয়া উঠে। 

নেহালী সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেই অঙ্গদের মনে এক নূতন চিন্ত। 

খেলিয়৷ গেল। গুরুর অদর্শনের পর বহিরঙ্গ জীবনের প্রতি বড় বিতৃষ্ণ 

জাগিয়াছে। এবার কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিয়। ধ্যান ভজনে 

অতিবাহিত কর! মন্দ কি? 

কহিলেন, “নেহালী, তুমি আমার একট। উপকার করবে? আমি 

ভাবছি, কিছুদিনের জন্য লোকলোচনের বাইরে থাকৃবো । একটা ছোট 
ঘর আমায় ছেড়ে দিতে পারো 1 

“কেন পারবোনা, প্রভূ? আপনার জন্ত এ সামান্য কাজটি করতে 
পারা_সে তে! আমার মত অভাগিনীর পরম সৌভাগ্য”-_-যুক্তকরে 
নেহালী নিবেদন কারে । ৃ 

“এই ঘরে আমি নিভৃতে বাস ক'রবো, ভজন আর গুরুর স্মরণ-মননে 
রত থাকবো । আর গ্ভাখো, কখনো! কাউকে আমার সংবাদ তুমি জানাকে 

১২৭ 



গুরু অঙগদ 

না। বাইরে থেকে দরজায় তালা দিরে রাখবে, আর দিনান্তে অল্প একটু 
হধ রেখে আসবে আমার আহারের জন্ত |» 

নেহালী সোৎসাহে রাজী হয়, আর সেই দিন হইতে ঘু'টে-কুড়েনীর' 
কুঁড়ে ঘরটিতে শুরু হয় অঙ্গদের অজ্ঞাতবাস। ছয় মাসের অধিক কাল 
এভাবে অতিবাহিত হইয়া যায় । 

বাবা-নানক লোকান্তরে গিয়াছেন, নূতন গুরু অঙ্গদও লোকলোচন 

এড়াইয়া সাধন ভজনে কোথায় রহিয়াছেন নিমগ্ন। মাসের পর মাস 

অতিক্রান্ত হয়, তবুও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্ত শিখেরা 
দুঃখ, শোক ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ার মত হইয়াছেন । 

প্রবীণ ও ভজনশীল সাধু বলিয়া শিখমগুলীতে ভাই-বুধার খ্যাতি 
যথেষ্ট । নানকের প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত-. হিসাবেও সকলে তাহাকে 
মান্ করিয়া চলে। শীর্ষস্থানীয় শিখ সাধকেরা সেদিন সবাই দল বাঁধিয়া 
তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। 

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অনুযোগের স্বরে তাহারা কহিলেন, “ভাই-বুধা, 
আমাদের বিপদের কথ। সবই তুমি জান। বাবা নানক গত হয়েছেন । 

তার অভাবে তার দ্বিতীয় স্বরূপ, গুরু অঙ্গদ, শিখদের আশ্রয় দেবেন 

এই আশায় সবাই বুক বেঁধেছিল। কিন্তু আমাদের হূর্ভাগ্যক্রমে তিনি 
কোথায় আজ আত্মগেপন করে রয়েছেন। অনুসন্ধানের কিছু বাকী 

রাখিনি, কিন্ত কোন ফল হয়নি । এই বিপদ থেকে তোমায় আমাদের 

উদ্ধার ক'রতে হবে |» 

“কিস্ত, আমি এ বিষয়ে কি করতে পারি ?” ূ 

“পার্ুলে-_তুমিই পারো, ভাই-বুধা, ধ্যানযোগে জেনে নিয়ে তুমি 
আমাদের বলো-_অঙ্গদ কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন । শোক-বিহ্বল ভক্ত 
শিষ্যদের হৃদয়ে একমাত্র তুমিই আজ এনে দিতে পারো সাস্তবনা ও শাস্তির 

প্রলেপ ।” 

সকলের একান্ত অন্ুরোধে ভাই-বুধাকে অগত্যা রাজী হইতে হইল । 

ধ্যানযোগে তিনি জানিতে পারিলেন, অঙ্গদ নগরের উপান্তে এক দরিদ্র 
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স্যুটেওয়াঙ্গীর ঘরে বসিয়া গোপনে সাধন তজনে রত রহিয়াছেন। 
একেবারে অস্তমুখীন। বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের আর তাহার 

ইচ্ছা নাই। 

ভাই বুধাকে মুখপাত্র করিয়া শিখের দল ব্যাকুল হৃদয়ে সেদিন গুরু 

অঙ্গদের নৃতন বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত । কিন্তু দেখা গেল, কক্ষের দ্বারটি 

বাহির হইতে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। 
আগন্তকদের প্রশ্মের উত্তরে নেহালী নিবেদন ক'রে, “আপনারা ভুল 

কারে এখানে এসেছেন । এটা আমারই কুঁড়ে ঘর, আমি একলাটি এখানে 
বাস করি। গুরু অঙ্গদ বলে কেউ তো! এখানে থাকেন না” 

ভাই বুধার ছুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে । দৃঢ়ন্বরে বলিয়। উঠেন, 
“নারী, তুমি বৃথা আমাদের সঙ্গে চাতুরী করছো, আমার ধ্যানদৃষ্টি কখনো 
তে৷ ভুল করতে পারে ন৷। আমরা ঠিক স্থানেই এসেছি, তাতে সন্দেহ 
নেই। তাছাড়া, তুমি একট। কথা স্মরণ রেখো, সূর্য্য সদাই স্বপ্রকাশ, 

তার আলোকধারা স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি 

গুরু অঙ্গদের আবির্ভাব ও অবস্থিতির কথা লুকানো কখনো সম্ভব নয়। 

আমি ধ্যানযোগে জেনেছি, তিনি এখানে এই রুদ্ধকক্ষের ভেতরে সশরীরে 

বিরাজিত। গুরুকে তুমি নিবেদন ক'র, আমরা সবাই তার দর্শনপ্রার্থা। 
সংবাদ পাওয়া মাত্র অঙ্গদ বাহির হইয়া আসিলেন, ভাই বুধা ৪ 

প্রাচীন ভক্তদের দিলেন প্রগাঢ় আলিঙ্গন । 

গুরুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, ভক্ত শিল্টেরা চমকিয়া উঠলেন | ছয় 
মাসের নিভৃত সাধনায় একি অন্ুত রূপান্তর তাহার? এ যেন গুরু 

নানকেরই এক দ্বিতীয় মৃত্তি । মুখে চোখে রহিয়াছে সেই ব্বীয় দীপ্তি, 
কথাবার্তা ও আচরণ তীাহারই মত। এমন কি আকৃতিও হইয়াছে 
বাবা-নানকের অনুরূপ । সবাই বুঝিলেন, এই ছয় মাসের ধ্যান ভজনময় 
নিভৃত জীবনে অঙ্গদ লাভ করিয়াছেন অপরিমেয় সাধন-এশ্বধ্য, রূপান্তরিত 

হইয়াছেন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। পরমানন্দে সবাই মিলিয়া 
তাহার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। 
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অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের সহিত মিলনে অঙ্গদের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া 
উঠিযাছে। কহিলেন, “ভাই বুধা, দেশের সবাই জানে-_বাবা নানকের 
শি্যুদের মধ্যে তুমি প্রবীণ ও জ্ঞানী। গুরুকপার বলে অলৌকিক শক্তিও 
তুমি কম অর্জন করোনি । তাই আত্মগোপনের চেষ্টা করেও তোমায় 

ফাকি দিতে পারলাম কই ?” 

উত্তরে বুধা কহিলেন; “গুরু-গদী এভাবে খালি থাকবে, এমন ইচ্ছা 

নিশ্চয়ই বাব! নানকের কখনো ছিল না। তুমি আবার জনজীবনে ফিরে 
এসো, উদ্ধার ক'র ভক্ত ও মুমুক্ষুদের |» 

অঙ্গদকে এবার সম্মতি জানাইতে হইল, কহিলেন, “ভাই বুধা; বেশ, 
তোমাদের ইচ্ছাই তবে পুর্ণ হোক,ভক্তদের মধ্যেই এবার আমি ফিরে বাচ্ছি।” 

শিখদের দিকে তাকাইয়। অঙ্গদ সহাস্তে কহেন? “ন্বয়ং বাবানানকও 

ভাই বুধাকে প্রশংসা করতেন, আমি তো কোন্ ছার। আর জানতো, 
ভাই-বুধা কি ক'ব গুরুর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন । বুধা তখন 

বালক মাত্র। আক্রমণকারী স্থুলতানের সৈন্যের একদিন তার গ্রামের 

বুকে ঝাপিয়ে পড়লো, ক্ষেতের সমস্ত পাকা ফসল নিঃশেষ কারে কেটে 

নিয়ে গেল। বুধ! ছুটে গিয়ে তার বাপকে বল্লেন,__“একি সব কাণ্ড! 

সব য়ে ওরা নিয়ে গেল, আমরা সবাই কি না! খেয়ে মরবো ? তুমি 

এখনি গিয়ে হানাদারদের থামাও |” বাপ বল্লেন, “একি বলছিস তুই ? 

স্থলতানের সেনার বি্লুদ্ধে লড়বো, সে ক্ষমতা আমার কই? ছোটকাল 

থেকেই ভাই-বুধা বড় চিন্তাশীল । মনে তার আলোডন উঠলো-_“বাব! 
সুলতানের আক্রমণ থেকেই আমাদের বাচাতে পারছেন না; তবে মৃত্যুর 

হাত থেকে কি ক'রে বাঁচাবেন ?” 

ভাই বুধা সলজ্জকঠে বাধ! দেন, কহেন, “গুরু অঙ্গদ, কি লাভ 
এসব পুরাণো কথ তুলে, বলতো ?” 

“কিছু লাভ আছে বৈ কি) তোমার মত মহান লোকের জীবন চিত্র 
সামনে তুলে ধরলে, মানুষ ষে চরিত্র পায়, শক্তি পায়, আর পায় 

সত্যকার জ্ঞান বুদ্ধি” 
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সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া আবার অঙ্গদ বলা শুরু করেন, *হ্যা, 
তারপরই বুধা ছুটে আসেন বাবা নানকের কাছে। নানক তার 
অন্তরের কথ৷ শুনে মহা! উৎফুল্ল । বলেন-_-ভাই, তুমি যে বয়সে বালক 
হয়েও জ্ঞানী লোকের মত কথা বলছে! ! পুর্ববজন্মের সংস্কার বশে, 

প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়েছে তোমার মধ্যে_য৷ মানুষের জীবনে আসে 

বৃদ্ধ অবস্থায় নান. তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ঘাত প্রতিঘথাতের ফলে। তুমি 

সত্যই জ্ঞানবৃদ্ধ! আজ থেকে তাই তোমার নৃতন নামকরণ হলো- বুধ! 

(বৃদ্ধ )। বাবা-নানক ভাই-বুধার জ্ঞানকে সদাই নিয়োজিত করতেন 
শিখদের সেবায় ।» 

শিখদের সমভিব্যাহারে অঙজদ সেদিন তাহার অজ্ঞাতবাস হইতে 

বাহির হইয়।৷ আসিলেন, তারপর পূর্বববৎ সমাঁসীন হইলেন গুরু-গদীতে। 
তীহার দিনচর্ধ্যার বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ভজন আর 

যুযুক্ষু ও আর্তদের কল্যাঁণে। রাত্রি শেষ হওয়ার তিন ঘণ্টা আগে 
তিনি শধ্যাত্যাগ করিতেন, নদীতে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া উপবিষ্ট 

হইতেন ধ্যানাসনে ৷ উদয়শিখরে প্রাতঃসূর্যের আবির্ভাব ঘটিবার আগেই 
দরবারে তাহাকে ঘিরিয়! ভক্তের! শুরু করিত জপজী ও আশা-কি-উয়র। 

তারপর আর্ত ও ছুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের ছুঃখ তাপ নিবারণের পালা । 

'সিদ্ধ হাতার অঙ্গনে দূর দুরন্ত হইতে আসিয়া এই সব লোক ধর্না দিত। 
কৃপ। লাভের পর সানন্দে প্রত্যাবর্তন করিত নিজ নিজ গৃহে । 

অঙ্গদের ধর্ম-দরবার ছিল এক দর্শনীয় বস্তু । তত্ব উপদেশ এবং 

ভজন সঙ্গীতে প্রায়ই ইহা মুখর হইয়া উঠিত-_ভক্ত, মুযুক্ষু, সাধক ও 
দর্শনা্থাঁদের হৃদয়ে আনিত উজ্জীবন ও উদ্দীপন! । 

এই দরবার ছিল সর্বজনীন । সর্বস্তরের মানুষ- _অন্তাজ ও দরিদ্রতম 

ব্যক্তি হইতে শুরু করিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ধনী ব্যক্তিরা এখানে 
উপস্থিত হইতেন, মহান্ গুরুর উপদেশ ও আশীর্ববাদে লাভ করিতেন 
শান্তি ও ভগবৎপ্রেম | 

অঙ্গদের সাধন-উপদেশের মর্মনকথা ছিল-_আত্মত্যাগ ও শরণাগতি । 
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লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সাধনার এই ছুইটি মুল তত্ব 
জিজ্ঞাস্ুদের হৃদয়ে তিনি গ্রথিত করিয়! দিতেন । 

ধিঙ্গা নামক এক ক্ষৌরকার-ভক্ত অঙ্গদের প্রিয়পাত্র ছিল। জিজ্ঞাস 
হইয়া একদিন সে নিবেদন ক'রে, “বাবা, আমি মূর্খ, দীনহীন। কিন্ত 
মনে ছুরাশ! রয়েছে প্রচুর । শ্রীভগবানের পরমপদ পাবার জন্ত আপনার 

আশ্রয়ে ভিখারীর মত পড়ে আছি। কৃপা ক'রে সত্যকার পথটি আমায় 
দেখিয়ে দিম ।৮ 

উত্তরে অঙ্গদ বলেন, “ধিঙ্গা, দীনহীন বলেই যে তোমার স্থুবিধা 

বেশী, আগে থেকেই আমার করুণাময় প্রভুর করুণার পাত্র হয়ে আছে! । 
প্রভুর রাতুল চরণ পেতে হলে? সর্ববাগ্রে চাই সেই চরণে আত্মোৎসর্গ। 
গুরু-সেবা আর গুরুর প্রতি একৈকনিন্ঠা ছাড়া সে আত্মোৎসর্গ তো 
কখনে। আসে না। আত্মাভিমান বিনষ্ট করে গুরুর কাছে আশ্রয় নাও, 

তিনিই পৌছে দেবেন পরম প্রভূর ধামে |» 

মালু শাহ নামে একটি ভক্ত কোন মুঘল সেনাধ্যক্ষের অধীনে কাজ 
করিত। তত্বোপদেশের জন্য অঙ্গদকে সে ধরিয়া বসিলে তিনি উত্তর 

দেন, “মালুঃ তোমার সাধন। শুরু ক'র তোমার এ মনিবেরই সেবার 
'ভেতর দিয়ে। যত বিপদই আস্মুক, প্রতিপক্ষের যত আক্রমণই ঘটুক, 

মনিবের পাশে দাড়িয়ে তাকে রক্ষা ক'রা, তার জন্ত আত্মোৎসর্গ করাই 
হুচ্ছে তোমার প্রধান কর্তব্য । আর এটাই হবে তোমার ধন্মজীবনের 

আনল ভিত্তি ।» 

সার। জীবন পাপকন্দ্নে লিপ্ত থাকার পর কিদারু নামক এক ব্যক্তি 

অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাপুরুষ অঙ্গদের শরণ নেয়। বারবার মিনতি জানাইতে 
খাকে, “বাবা, পাপের আগুন চারদিক থেকে যেন আমায় ঘিরে ধরেছে। 

দ্য়৷ করে বলুন, আমার উপায় কি, উদ্ধারের পথই বা কি?” 
আশ্বাসভরা৷ কে অঙ্গন কহিলেন, “বৎস কিদারু, গহন অরণ্যে 

যখন দাবানল ভ্বলে ওঠে, অসহায় হরিণগুলে কি করে? ভীত চঞ্চল 
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হয়ে প্রথমটায় তারা এদিক ওদিকে খুব খানিকটা ছুটাছুটি ক'রে । তারপর 
ছায়াচ্ছন্ন সিঞ্চতোয়া একটি সরোবরের তীরে গিয়ে উপস্থিত হয়, 
দেহটি শীতল করে নেয়। তেমনি পাপের আগুনকেও এড়াতে হবে 
সমর্থ সিদ্ধ গুরুর চরণ-ছায়াতলে বসে। তার উপদেশই বুলিয়ে দেবে 
চিরশান্তির প্রলেপ |» 

বলওয়ান্দ, ও সত্তা, এই ছুইজন ছিল গুরু অঙ্গদের ধর্ম্মদরবারের 
প্রধান গায়ক। স্থুকষ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়। তাহাদের খুব স্থনাম। শত 
শত ভক্ত ও দর্শনার্থী তাহাদের ভজন গান শুনিবার জন্য ভীড় ক'রে, 

মুগ্ধ হইয়! জানায় প্রশংসাবাদ। ূ 
বলওয়ান্দ, ও সত্তার মনে কিন্তু ধীরে ধীরে অহঙ্কার জাগিয়। উঠে, 

ক্রমে উহা! সীম ছাড়াইয়। যায়। যখন তখন ব্বেচ্ছামত লোকের উপর 

তাহার! উপদ্রব ক'রে, এমন কি প্রধান ও শ্রদ্ধাভাজন শিখদেরও কটুক্তি 
অপমান করিতে তাহার! ছাড়ে না। এ সব কথা গুরু অঙ্গদের কাণে 

যায় এবং তিনি মহা! অপ্রসন্ন হইয়। উঠেন। 
উদ্ধত গায়কছয়ের কিন্তু তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই বরং গুরুর সঙ্গেই 

তাহারা ঝগড়া শুরু করিয়া দেয়। শেষটায় ধৈধষ্যের সীমা অতিক্রম 

করিলে অঙ্গদ ইহার্দিগকে একদিন সভ। হইতে দূর করিয়া দেন। 
বলওয়ান্দ, ও সত্তা এবার প্রকান্যে বিদ্রোহ ক'রে, বলিতে থাকে, 

“বটে ! গুরু দরবারের প্রধান গায়ক হচ্ছি আমরা । সেই আমরাই যদি 
চলে যাই, দরবারের জৌলুষ আর কি থাকে? এবার-থেকে আমরা 
নিজগৃহে ভজন-গানের সভা বসাবো। সবাই অবাক হয়ে দেখবে, কেমন 
ভীড় জমে যায়, কেমন এক নৃত্তন মণ্ডলী গড়ে ওঠে ।” 

বল! বাহুল্য শিখেরা কেহই এই হুষ্টদের সমর্থন দেয় নাই। অবশেষে 
অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উহারা চরম হূর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়। বদ্ধ 
বান্ধুবের৷ কেহ আজকাল আর দেখ৷ সাক্ষাৎ করিতে আসে না, ভক্ত 
শিষ্কেরাও সতর্কভাবে তাহাদের এড়াইয়া৷ চলে। সামাজিক অসহযোগ, 
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লাঞ্ছনা ও অর্থকষ্টের ফলে বলওয়ান্দ ও সত্তা একেবারে মুষড়িয়া! পড়ে। 
হাদয়ে জাগে তীব্র অনুতাপ, প্রধান ভক্তদের কাছে গিয়া মিনতি করিতে 

থাকে, «আমর! ন! বুঝে এমন কুকর্ম করে ফেলেছি। গুরুর বিরুদ্ধাচর্ণ 

করে অধন্দ্ে পতিত হয়েছি । তোমর! বলে কয়ে এবারকার মত আমাদের 

মাপ করিয়ে দাও ।৮ 

অঙ্গদের কাছে একথা একদিন সসঙ্কোচে উত্থাপন করা হয় । তিনি 

তো! চটিয়া। আগুন। উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “ভুল আর বোকামীর 
মাজ্জন! আছে? কিন্তু গুরু বিরোধিতার মত পাপ নেই, আর এ পাপের 

নেই মার্জনা । এই ছুষ্টদের হয়ে যে সুপারিশ করবে তাকেও আমি 

দণ্ড দেবো মণ্ডলীর শৃঙ্খল! রক্ষার জন্ত। গোঁফ দাড়ি কামিয়ে মাথা 
স্তাড়৷ ক'রে তাকে গাধার পিঠে তুলে দেওয়া হবে, তারপর ঘোরানো 
হবে শহরের রাজপথ দিয়ে ।৮ 

মাস ছুই পরে বলওয়ান্দ, ও সত্ত। লাহোরে গিয়া নানকের অন্তরঙ্গ 
শিষ্য ভাই-লাধাকে খুব ধরিয়া বসে। কাঁদিয়া কাটিয়া অনুনয় করিতে 
থাকে, “ভাইজী, আমরা সবাই জানি, গুরু অঙ্গদর আপনাকে শ্রদ্ধা করেন 

এবং ভালোবাসেন। গুরু আমাদের ওপর বড় ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। 
তাঁকে বলুন, এবারটির জন্য আমাদের অপরাধ তিনি মাপ করুন, দরবারে 
ফিরে যাবার হুকুম দিন। আমরা জানি, আপনার কথা কখনো তিনি 

ঠেলতে পারবেন না ।” 
ভাই লাধা আগ্যোপাস্ত সব কথাই শুনিয়াছেন । এই ছুই বিদ্রোহী 

শিষ্কের মার্জনার জন্য যে বলিতে আসিবে, গুরু তাহাকেও দণ্ড দিতে 

ছাড়িবেন না, এ কথাও তাহার জানা আছে। অথচ এই অনুতপ্ত 

শিখদ্বয়কে সাহায্য না করিয়াই বা তিনি থাকেন কি করিয়।? হৃদয় 

বড় দয়ার্্র হইয়। উঠিল। আপন মনে কহিতে লাগিলেন, এই দুষ্কৃতদের 

পাপ ম্থালনের চেষ্টায় সাহায্য নিশ্চয় দিতে হবে। যত পৎত্রান্তই 

তারা হোক্, সংশোধনের সুযোগ ফেন তারা পাবে না? কেন পাবে না 
কুপালু গুরুর মার্জন। ? 

১৯২৯ 



ভারতের সাধক 

পরদিন খাদূর শহরের রাজপথে দেখা! গেল এক বিচিত্র শোভাযাত্রা । 
সর্ববজনশ্রদ্ধেয় শিখ সাধক, ভাই লাধা, একটি গর্দভের পিঠে বসিয়াছেন 

উল্টা হইয়া, লেজের দিকে মুখ করিয়া । মস্তক তাহার মুগ্ডিত, সারা 
মুখে কালিঝুলি মাখানো । আর সম্মুখে রহিয়াছে গুরুর বিতারিত 
গায়ক শি্যদ্বয়, বলওয়ান্দ, ও সন্তা। 

্রয়ীর এই অদ্ভুত মিছিল সারা রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া শেষটায় 
উপস্থিত হইল গুরু অঙ্গদের দরবারে | 

অঙ্গদ তো মহ! বিম্মিত | জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভাই-লাধার আজ একি 

খেয়ালীপনা? এই বেশে, এমন ভাবে, এখানে কেন ?” 

লাধা উত্তর দিলেন, “ভক্ত শিখেরা৷ সবাই তে৷ গুরুর মত পু্ণজ্ঞানী 
নয়। ভূলভ্রান্তি, পদহ্থলন তাদের হবেই। কিন্তু গুরু, যিনি সর্ববকৃপার 

উৎস, তার কূপ কেন তার! পাবে না? কেন পাবেন। বাচবার সুযোগ ? 

“তা তে। বুঝলুম। কিন্তু আসল বক্তব্যটি কি শুনি ?” 
“অনুতপ্ত বলওয়ান্দ ও সত্তাকে আপনি মার্জনা করুন, দরবারে 

বসে পুর্বববৎ ভজন শুরু করতে দ্িন। নইলে ওদের জীবনে যে নেমে 
আসবে মহতী বিনষ্টি।” 

প্রবীণ গুরুভাতার অন্থরোধ গুরু অঙগদ রক্ষা! করিলেন । তারপর 

সমবেত ভক্ত ও দর্শনারাদের উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “সার্থকনামা 

সাধক ভাই-লাধার এক মহিমময় যৃত্তি তোমরা এখানে দেখলে-__দেখে 
ধন্য হলে। কি গভীর তার মানব প্রেম! পরার্থে আত্মাৎসর্গ করার 

কি মহনীয় বৃত্তি! সাধনার বলে আত্মাভিমান বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, 
তাইতো মহাপুরুষ ছর্জনের উদ্ধার সাধনের জন্ অল্লানবদনে এমনিভাবে 

নিজের উপর চাপাতে পেরেছেন অপমান ও লাঞ্ছনা । গ্যাখো, এমনি 

সব সিদ্ধসাধক ধরাতলে বিচরণ করছেন আমার প্রাণসর্বস্য গুরুজী 

বাবা-নানকের মহান স্থষ্টিবপে |» 

অমরদাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিহ্দের লক্ষ্য করিয়া গুরু কহিলেন, 

«তোমরা সদাই ম্মরণ রেখো, ভক্ত-সাধকের ভাবনায় ও মননে সদা 

৯৩৩ 



গুরু অঙ্গদ 

জাগরক থাকবে সংশ্শ্রী-অকাল-এর চিরঞ্জীব "নাম । আর তার কর্ম 
সদাই নিয়োজিত থাকবে আর্ত ও মুমুক্ষু মানবের উদ্ধারে । মনন ও 
কন্মের এই আদর্শ ও ধূতি যার নেই, মানবদেহধারী হলেও তার 

জীবন যে অভিশপ্ত ! নিজের স্বার্থ ও নিজের অ্য্দয় নিয়েই সে 
ব্স্ত। আসল ্বার্থ হচ্ছে নিঃশ্রেয়স ও মুক্তি--এতত্বটি তার জান! 
নেই। লেজ ও শুঙ্গহীন একটি জীব সে-_এ ছাড়া আর কি আছে 
পরিচয়? তার জন্মগ্রহণের মধ্যে সত্যকার কোন্ সার্থকতাই বা 

রয়েছে? আয়ু শে হয়ে গেলে শেষের দিনটিতে দানাদৈত্যের মত 
তার কঠরোধ করতে আসবে_ মৃহ্যভয়। মর্্মভেদী নিঃশ্বাস ফেলে, 

অসহায়দের মত শূন্য হস্তে সে চলে যাবে এখান থেকে চিরতরে । তাই» 
বলি, ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেম__এই হোক্ ভক্তদের জীবনের মূলমন্ত্র 
কোন ত্যাগ তিতিক্ষাই তুলনীয় নয় এই প্রেম-এশ্বর্যের সঙ্গে 1৮ 

শিখ ধর্ম্মলঙ্গীত মাঝ কি উয়র-এর কয়েকটি অনবদ্য পদ গুরু অঙ্গদ 
বচন করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরল ও শরণাগতির তত্ব এগুলির মধ্য 

দিয়া উদ্ঘাটিত। তিনি কহিতেছেন £ 

দেখ ছি, শুন্ছি আর জান্ছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, 
বিস্ত বিভব আর ভোগ সুখের মধ্যে থেকে 

শ্রীভগবানকে যায় না কভু পাওয়া । 
মত্যের মানুষ রয়েছে সদা এহিক উল্লাসে মন্ত 

কই তার গতিবান পদযুগল, 

যা দিয়ে পৌছুবে সে পরম পদে? 
কই তার শক্তিমান বানু, 

যা গ্রলারণ করে ধরবে সে পরম প্রভুকে ? 

কই তার স্বচ্ছ শুদ্ধ দিব্য আখি, 

যা দিয়ে করবে অলখ, নিরপ্রনকে দর্শন ? 
ওগো আসন্ন বিনষ্টির ভয়-_ 
তাই হোক তোমার ধাবনশীল পদদছ্য়। 



ভারতের সাধক 

উদার সর্বপ্লাবী প্রেম হোক্ তোমার বাছু। 
জ্ঞানের আলো হয়ে উঠুক তোমার আখি যুগল । 
কহে নানক, এই নিয়েই যে এগিয়ে যাবি তুই, 

প্রেমময় প্রভুর মিলন-মন্দিরে ।১ 
নানকের প্রচারিত ভক্তিরসাশ্রিত ও প্রপত্তিময় সাধনার এক জীবন্ত 

বিগ্রহ ছিলেন গুরু অঙ্গদ। তাহার সাধনজীবন ও শ্লোকাবলীতে এই 

সাধনার মূল স্ুরটি অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটিয়। উঠিয়াছে। তাহার রচিত 
জনপ্রিয় একটি ভক্তি-স্তবে ইহার স্পষ্টতর পরিচয় মিলে-_ 

তুমিই দেহ, তৃমিই আত্ম 

হে আমার পরম প্রভু, 

পূর্ণ তুমি, প্রাণপ্রিয় তুমি, 
আত্মার আলোরপে রয়েছ তুমিই চির দীপ্যমান। 
হে মোহন যাছুকর, হে আমার হৃদয়-হরণ , 

তোমার মধু-নামের ধ্যান মনন 

হৃদয়ে মোর স্ালিয়ে দিয়েছে জ্ঞানের জ্যোতি । 

করেছে মোরে তোমার নিত্যদাস, 

তাই তো ধারণ ক'রে তোমার এ চরণ ছুটি 

নাশ করেছি আমার সর্বব অভিমান । 

পাপ আর মতিচ্ছন্নতায় ছিলেম এতকাল অন্ধ, 

জ্বলেছি দুঃসহ জ্বালায় নিরন্তর, 
সে পাপ সে দহন স্বাল! থেকে পেয়েছি মুক্তি । 

এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, হে আনন্দময়, 

কারণ, তোমায় ভালবেসেছি, আর জপেছি তোমার নাম, 

অহংবোধ হয়েছে বিদূরিত, 

সংসারকে করেছি ত্যাগ, 

হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত হয়েছে জ্ঞানের আলোয়। 

৯ ম্যাকলিফং গুরু অঙ্গদ, ভলুযু ২--পৃঃ ৪৬-৪৭ 
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গুরু অঙগদ 

_অপাপবিদ্ধ প্রেমময় পরম সত্তা তুমি, 
সেই তোমার সুরে মিলেছে আমার স্থুর, 
তাই মানুষের মতামত আজ অর্থহীন আমার কাছে। 
হে আমার দয়িত, অতীতে যেমনটি দিয়েছে৷ আশ্রয় 

তেমনি দাও আবার ভবিষ্যতে-_ 

তোমার মত আপন কেউ যে নেই আমার। 

প্রভুর নামের রঙে যে রাঙিয়ে নেবে বাস, 
জগৎ মাঝে সেই তো হবে পরম সুখী, 

_হে প্রভু দাও তারে তোমার পরম আশ্রয় ।১ 
সআট হুমাধুন ও শের শাহের মধ্যে এ সময়ে প্রবল সংঘ্ষ 

চলিতেছিল। কনৌজের কাছে একটি বড় যুদ্ধে হুমায়ূনের পরাজয় 
ঘটে এবং উপায়াস্তর অভাবে তিনি হিন্দুস্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত স্থির 
করেন। লাহোর অঞ্চলে আসার পর কথ! প্রসঙ্গে সিদ্ধপুরুষ গুরু 

অঙ্গদের কথা তিনি শুনিলেন। ভাবিলেন, ফকীর ও সাধুদের সিদ্ধাইর 
বলে অনেক সময় বহু দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়! সম্ভব হইলে গুরু 
অঙ্গদের অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিতে দোষ কি? 

সাধুর জন্য প্রচুর ভেট সংগ্রহ করা হইল। অতঃপর গুটিকয়েক 
ঘনিষ্ঠ সহকন্মী ও একদল দেহরক্ষী নিয়া হুমায়ুন সেদিন অঙ্গদের দরবারে 
গিয়া উপস্থিত। প্রভাতী ভজনসঙ্গীত সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। অদ্ধ 
নিমীলিত নেত্রে গুরু নিজের আসনে বসিয়। ভাবাবিষ্ট। ভক্ত ও 

শিল্তের! নীরবে নিমিমেষ নয়নে এই স্বর্গীয় দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া 
আছেন। এমন সময়ে সম্রাট সদলবলে ধর্ম দরবারে প্রবেশ করিলেন। 

গুরুকে নিয়া সবাই ব্যস্ত, হুমায়ূনের উপস্থিতির দিকে তাই কাহারো 
দৃষ্টি নাই। কেহ তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও জানাইতেছে না। ভেট 
নিয়া তিনি অপেক্ষমান, ইহাই বা! কোথায় রাখা হইবে? 

৯ গুরুঅঙ্গদের দরবার নগরী খাদুরে প্রাপ্ত পুরাতন পুথি হইতে-_ম্যাকলিফ, £ 
ভঙ্গ ২, পৃঃ ৫৭। 



ভারতের সাধক 

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকার পর হুমায়ুন ত্রুন্ধ ও 

উত্তেজিত হইয়া উঠেন । হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া! কোষবদ্ধ তরবারীতে করেন 
হস্ত অর্পণ। এ সাধু যত বড়ই হোনন। কেন, এমনতর উপেক্ষা এবং 
অপমান সহা করিতে তিনি রাজী নন। তরবারীর আঘাতে এখনই 

সব করিবেন তছন্ছ। 

কিন্ত কি আশ্চধ্য ! সম্রাটের তরবারীটি খাপের মধ্যে কি করিয়৷ 

যেন আটকাইয়া গেল? বহু চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাহ। বাহির কর! 

যাইতেছেনা । 

হুমায়ন বড় ভীত হইলেন। তবে কি সিদ্ধাইর শক্তিতে সাধুই 
করিয়াছেন এই অলৌকিক কাণ্ড? 

গুরু অঙদ এবার অনেকটা! প্রকৃতিস্থ । নয়ন উন্মীলন করিয়। শান্ত 

মহ কে নবাগত দর্শনার্থী হুমাধুনের উদ্দেণে কহিলেন, “লক্ষ্য করছি, 
যখনকার যে কর্তব্য, সম্রট ত। ক'রতে পারেন না। শেরশাহকে লক্ষ্য 

ক'রে এই তরবারী চালনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সম্রাট তখন ত 

করতে সমর্থ হননি। এখন আপনি এসেছেন ভগবানের প্রতিনিধি সাধু 

মহাত্মাদের সম্মিলনীতে | ভক্তিভরে তাদের সেলাম করবেন, মধ্যাদ! 

দেবেন”_তা নয়ঃ তরবারী নিয়ে তাদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছেন। 

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনি পালিয়ে এলেন কাপুরুষের মত, আর এখানে 
নিরস্ত্র, ঈশ্বরের উপাসনারত্ত, সাধুদের আসরে পৌছেই হয়ে উঠেছেন 
পরাক্রমশীলী বীর যোদ্ধা । এ বড় লজ্জার কথ নয় কি ?” 

হুমায়ূনের লজ্জা ও অনুতাপের অবধি রহিল না। আসন্তরিক ক্ষমা 

প্রার্থনার পর তিনি মহাত্মার কৃপ। ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। 

শান্ত স্বরে অঙ্গদ কহিলেন, “সম্রাট, নিরস্ত্র সাধুর অঙ্গে আঘাত 
করতে উগ্ভত হয়ে আপনি পাপ করেছেন। এ তরবারীর বাঁটে যদি 
আপনি হাত ন! দিতেন, তাহলে অবিলম্বে পুনরুদ্ধার ক'রতে পারতেন 

আপনার হারানে। সাআজ্য । দেখতে পাচ্ছি, এখন কিছুদিনের জন্য 

আপনাকে এদেশ ত্যাগ করতে হবে, সহা করতে হবে নান। হৃঃখ লাগ্থন|। 
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গুরু অল 

কিন্তু ভাববেন না, এরপর আপনি আবার ভারতে ফিরে আসবেন, 
করায়ত্ত হবে দিল্লীর সিংহাসন । 

অঙ্গদকে অভিবাদন জানাইয়া চি্তাকুল হৃদয়ে হুমায়ুন সেদিন বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। 

£পর বহু ছঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি পারস্তে উপনীত হন, 
শাহের সাহায্যে সংগ্রহ করেন একটি রণদক্ষ অশ্বারোহী সেনাদল। এই 
বাহিনীর সাহায্যে ৃত রাজ্য আবার তাহার তিনি ফিরিয়া পান। 

দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হইয়া হুমাধুন কিন্তু গুরু অঙ্গদকে বিস্ৃত 
হন নাই। ভাবিলেন; ভবিষ্তদ্বক্তা এ শক্তিমান সাধুকে এবার তাহার 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন, সম্মানের জন্ত ভেট পাঠাইবেন। 

কিন্তু তাহার এ ইচ্ছা! পূর্ণ হয় নাই--সংবাদ নিয়া জানিলেন, গুরু অঙ্গদ 
কিছুদিন পূর্বের মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন । 

একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে বারে বংসর গুরুর গদীতে সমাসীন থাকার 

পর ভক্কিসিদ্ধ অঙ্গদের জীবনে আসে নির্বেদদ ও আত্মবিলুপ্তির পাল! । 
অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ডাকিয়া একদিন প্রশান্তকষ্ঠে তিনি কহেন, “এই 
দেহ তার কাজ টের করেছে, এবার এসেছে ছুটির দিন। শিগগীরই 

আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই |» 

প্রাণপ্রিয় গুরু লীল! সম্বরণ করিবেন, এ কথ! শুনামাত্র শিষ্যেরা 

শোকাকুল হইয়াউঠে। অশ্রুসজল নয়নে সবাই বারবার মিনতি জানায়, 

“প্রত, আপনার বয়স এখনে! এমন কিছু বেশী হয়নি। কৃপা করে 

আরও দীর্ঘদিন আপনি আমাদের ভেতর থাকুন, আর্ত ও মুযুক্ষু জীবের 
কল্যাণ সাধন করুন ।” . 

ম্মিতহাস্তে অঙ্গদ উত্তর দেন, “প্রকৃত গুরুর কৃপাপাত্র শি্তেরা 
আদিষ্ট পুরুষেরা, কি রকম জানো-_ঠিক যেন আকাশের জলভরা মেঘেব 

মত। মানুষের প্রয়োজনে তীর! দেহ পরিগ্রহ করেন, আর তাদেরই 

প্রয়োজনে বর্ষণ করেন স্সিগ্ধ কল্যাণ-ধারা। আমার যে দেহটি তোমরা 
দেখছো, য| ঘিরে আনন্দ করছো--ত। তৈরী হয়েছে শস্তের নির্যাস 
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ভারতের সাধক 

থেকে । কাজেই এ দেহ কি ক'রে চিরস্থায়ী হবে? কেনই বা হবে ? 

আরো! একটা কথা তোমরা মনে রেখো । পরিচ্ছদ পুরোনো হলেই 

ধনীরা ত ত্যাগ ক'রে, তেমনি আধ্যাত্মিক ধনে ধরন্নী ধারা, অর্থাৎ 

সাধুরা, তারাও তেমনি পুরোণে! ক্ষয়িফু দেহকে বিদায় দেয় আত্মার 

আবরণ রূপে গ্রহণ করে নৃতনতর দেহ, দিব্য দেহ। তাছাড়া দেহান্তের 
পর. আমি যে আমার নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছিগো । সেখানে 

স্বেচ্ছামত পরবো আমি বেশভৃষা, অথবা খেয়াল খুসীমত থাকবো 
নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হ'য়ে। প্রকৃত সাধু যে হয় সে সদাই এমনি স্বেচ্ছাময় 
আর স্বতন্ত্র। আইন কানুন, বাধা নিষেধের বালাই তার নেই।” 

শিষ্যদের আজ আর কাহারে! বুঝিতে বাকী নাই, গুরু মন স্থির 
করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রস্তুত হইয়াছেন লোকাস্তর যাত্রায় । 

পরদিন দরবার শুরু হইতেই গুরু অঙ্গদ তাহার প্রধান শিষ্য অমর- 

দাসকে নদীজলে স্নান করাইলেন। অঙ্গে তুলিয়া দিলেন নৃতন লগীতবসন। 
মাঙ্গলিক উপকরণঃ নারিকেল ও তাঅরমুদ্রা দিয়া বরণ করার পর 

কপালে অঙ্কিত করিলেন পবিত্র তিলক চিহ্। 

উপস্থিত সবার উদ্দেশে অঙ্গদ কহিলেন, “আজ থেকে ভক্তশ্রেষ্ঠ 
অমরদাস উপবেশন ক'রবে এই গুরু-গদীতে। যে শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং 

আহ্ুগত্য এতকাল তোমরা সবাই আমায় দিয়ে এসেছো, অমরদাসকেও 
নিশ্চয় তা দেবে। তাকে জানবে আমারই দ্বিতীয় মৃত্তি বলে ।» 

ছুই দিন পরে মহাসাধক অঙ্গের প্রতীক্ষিত শেষ লগ্টি সমাগত 
হয়। প্রত্যুষে উঠিয়াই নদীজলে অবগাহন স্নান তিনি সারিয়া ফেলেন, 
শুরু করেন পবিত্র জপজীর আবৃত্তি। এই কৃত্য শেষ হইলে শিষ্য, ভক্ত ও 

আত্মপরিজন সবাইকে নিকটে আহ্বান করেন। স্েহপুর্ণ আশ্বাস দিয়া 
কহেন, “তোমরা কেউ আমার জন্য বিন্দুমাত্র শোক করোনা । আমি 

ভাগ্যবান, তাই আমার মরজীবন হয়ে উঠেছিলো শ্রীভগবানের লীলার 
ক্ষেত্র। আজ আমার পরম প্রভুরই ইঙ্গিতে এই জীবন ধারায় দিচ্ছি 
আমি ছেদ টেনে ।৮ 
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গুরু অঙগদ 

এবার অমরদাসের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ উচ্চারণ করেন তাহার 
'শেষ বানী, “বৎস, তুমি গোবিন্দ ওয়ালে গিয়ে স্থাপন ক'র তোমার নৃতন 
প্রবার। সেখানেই অবস্থান কর, ভক্ত ও শুযুক্ষুদের জীবনে ছড়িয়ে 
দাও প্রেমের বাণী, কল্যাণের বাণী। দেখাও সবাইকে মুক্তির পথ ।” 

কথা কয়টি শেষ হইতে ন! হইতেই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ তাহার শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও দর্শনার্থীদের মধো 

জাগিয়া উঠে শোকের প্রবল উচ্ছাস আর আর্ত কলরব। 
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আজ ভক্ত নরসির বড় পরিশ্রম ও ছুটাছুটি গিয়াছে, সারা দিনে 
স্ানাহারের অবসরটুকুও মিলে নাই। বেলা তখন মধ্যান। হঠাৎ দেখা 

গেল, কয়েক মৃ্তি বৈরাগী সাধু ঝোলাবুলি নিয়া গ্রামের উপান্তে আসিয়া 

উপস্থিত। তাড়াতাড়ি ইঠাদের সেবার বন্দোবস্ত না করিলে চলেনা। 

বাড়ী বাড়ী হইতে মাগিয়। আটা-ঘি-চিনি যোগাড় ক'রাঃ ভোগরান্নার 

যোগান দেওয়া, সব কিছুরই ভার নিতে হইল নরসিঁকে। ইষ্টসেবা ও 

প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হইল, সন্ধ্যার পর সাধুর! শুরু করিলেন ইঞ্টগোষ্ঠী। 

ভগবং-প্রসঙ্গ ও ভজন কীর্তনের পর গভীর রাতে তাহার! বিদায় নিলেন। 

নরসি'ও তাড়াতাড়ি ছুটিলেন গৃহের দিকে । 

সাধুসঙ্গের আনন্দে সময় কোথা দিয়! কাটিয়া গিয়াছে, ছ'স ছিলনা । 

এবার চমকিয়া উঠলেন। তাইতো | এখন যে রাত্রির মধ্যযাম। বাড়ীর 

সবাই নিশ্চয় খাওয়া দাওয়া! শেষ করিয়া এতক্ষণ শুইয়া, পড়িয়াছে, 

জাগিয়া আছে শুধু তাহার সাধবী স্ত্রী মানেকবাঈ | স্বামীর ভোজন 

শেষ হইলে যা! হয় কিছু মুখে দিয়া তবে সে বিশ্রাম করিতে যাইবে । 

স্ত্রীকে নিয়া কোন সমস্ত নাই, কিন্তু নরসির আসল ভয় ভ্রাতৃঙ্জায়াকে । 

সুযোগ পাইলেই যখন তখন নরসিঁকে সে বিদ্ধ করিতে থাকে তীক্ষ 

বাক্যবাণে। এত রাত্রি অবধি বাড়ীর বাহিরে কাটাইয়। আলিয়া, একবার 

যদি সে এ মুখর! নারীর সম্মুখে পড়ে, তবে আর রক্ষা নাই। 

নিশেকে প| টিপিয়! টিপিয়। নরপি' রান্নাঘরে প্রবেশ ক'রেন । পত়্ী 

মানেক-বাই এক কোণে বসিয়া তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিতেছিলেন। কিন্ত 

স্বামীর উপস্থিতি মুনুর্তমধ্য টের পাইয়৷ যান, ঢাকা-দেওয়া ভোজনের 

থালিটি তাড়াতাড়ি আগাইপ়্া! দেন তাহার সম্মুখে । 
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নরসি' মেহতা 

বড় ভাই-ই বাড়ীর কর্তা এবং রোজগারের সবটা তাহারই। তাই 
তাহার আহাধ্য হিসেবে রোজ থাকে ঘি-দেওয়া কড়হি ভাত। আর 
নরসি'র থালিতে থাকে ধোকুড়া, বাখ্ড়া আর একটু শাকভাজা। ঢাকা- 

দেওয়া খাবার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে । এক টুকরা বাখ়া পাঁত 
হইতে তুলিয়া সবায় নরসি" মুখে পুরিয়াছেন, এমন সময় ঝড়ের বেগে 
প্রবেশ করিলন ভ্রাতৃজায়া । 

উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “বলি, এতরাঁত অবধি কোথায় নাচানাচি 

করে এলে শুনি ? বড় ভাই খেটে খেটে সারা হয়ে গেল এই সংসারটাকে 

ধরে রাখতে, আর এতগুলো লোকের অন্ন জোটাতে ৷ একটিবার একথাটা 

মনেও আমেনা ? তাছাড়া, শুধু নিজেই বসে বসে খাচ্ছে! তাই নয়, 
মাগ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চেপে বসে আছে৷ এখানে । অমর্থ মানুষ, 

রোজগার ক'রে পরিবারকে খাওয়াবে, তা নয়, দিনরাত ধেই-ধেই ক'রে 

কতগুলো বাজে লোকের সঙ্গে নেচে বেড়াবে আর ভাই-এর অন্ন ধ্বংস 

করবে । লজ্জা হয়না তোমার ওগুলে। এমনি ক'রে গিলতে ? 

খাওয়া থামাইয়া নরসি” থালি হইতে হাত তুলিয়া নেন। মাঁনেক" 

বাঈ সজল চক্ষে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসেন, বড় জার হাত চাপিয়। ধরিয়! 

অন্থুনয় করেন, “দিদি, পায়ে পড়ি তোমার। সার! দিন অভ্ুক্ত-_খাঁওয়াটা! 

ওঁকে শেষ করে নিতে দাও 1৮ 

“তুই চুপ কর্ তো৷। রোজগার না ক'রে যে পুরুষ খায়, ভার আবার 
মান অপমান কি? আমি একটা হেস্তনেস্ত আজ এখানে করবোই 1৮ 

নরসি' ততক্ষণে ভোজনের আসন ছাড়িয়া ভ্রাতৃবধূর সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন। শান্তম্বরে কহিলেন, “তোমায় অযথ! উত্তেজিত হতে 

হবেনা । এই মুহুর্তে আমি এবাড়ী ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। ফিরবো অল্প 

কিছুদিন বাদেই, তখন মানেক-বাই আর শিশু পুত্র-কন্| ছুটকে নিয়ে 
যাবো |” 

“এখন যাওয়া হচ্ছে কোন্ চুলোয়, শুনি ?__শ্লেষভর! কণ্ঠে প্রশ্ন 
করেন নরসি'র ভাবীজী । 
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“যাবো আমার কৃষ্ণের কাছে, রণছোড়জজীর কাছে,--দ্বারকায়। 

যে করেই হোক তার দর্শন আমার চাই। তোমাদের আশ্রয় থেকে চ্যুত 
ক'রে, তুমি আমায় কৃষ্ণের পরমাশ্রয়েই ঠেলে দিলে, ভাবীজী ৷ এজন্য 
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমার অস্ত নেই ।% 

পত্রী মানেকবাঈ স্বামীর পদতলে আছাড়িয়া পড়েন, উচ্চ স্বরে 

ডুকুরিয়া কাদিতে থাকেন। 

নরসি' আশ্বাস দিয়া কহেন, “কেঁদোনা মানেকবাঈ, তোমার ছঃখের 

এবার অবসান হবে। ভুল আমারই হয়েছিল- প্রকাণ্ড ভূল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
বলে এতকাল কেঁদেছি, কিন্তু দুহাত দিয়ে কৃষ্ণকে তো! ধরিনি ? একহাতে 

আঁকড়ে ধরেছি ভাইএর আশ্রয়, আর এক হাত বাড়িয়েছি আমার কৃষ্ণের 
দিকে। তার ফলেই তে। পেলাম এত হুঃখ আর এত লাঙ্কনা । এবার 

ভুলের সংশোধন ক'রবো, ছুহাত দিয়ে ধরবো আমার প্রাণের ঠাকুরকে । 
নিঃশেষে করবো, তার চরণে আত্মনিবেদন। আমাদের সব ভারই যে 

সানন্দে বহন ক'রবেন তিনি । না- আমার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি 
এবার যাই ।” 

বর্ধার আকাশে মেঘ ঘনাইয়। আসিয়াছে ঝড়ের মাতামাতি শুরু 

হওয়ার আার দেরী নাই। তীব্র বেগে নরসি" গৃহ হইতে ছুটিয়। বাহির হন, 
আগাইয়। চলেন সম্মুখে অরণ্যপথ দিয়া । দূর হইতে ভাসিয়৷ আসিতে 
থাকে পত্বী মানেকবাঈর উচ্চরোলের কান্না ও আকুতিভর! বিলাপ । 

ঘোর অন্ধকার রাতে অনির্দেশ্টের পথে নরসি'র সেদিনকার এই 

পদযাত্রা পরিণত হয় সফল অভিঘাত্রায়। সিদ্ধির আলোকে উদ. ভাসিত 
হইয়া উঠে তাহার সাধন জীবন, ইষ্টদেব রণছোড়জীর দর্শনে হন তিনি 

কতকতার্থ। 

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ নরমসি' মেহতা 
আবিভূতি হন। এ আবির্ভাব গুঙ্জরাটের জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব 
বিস্তারিত ক'রে । গুজরাটের ধর্্-সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয় 
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তাহার অবদানে--কষ্চনাম ও কৃষ্ণ-উপাসনার প্রচার সে অঞ্চলে শুরু 

হয় পরমোৎসাহে । 

জুনাগড়ের সন্নিকটে তলাজ! নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে, নরসি' মেহতা 

জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণদাস ছিলেন বড়নগরীয়। নাগর ব্রাহ্মণ । 

অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলয়! এই ব্রাহ্মণের! গুজরাট রাজ্যে সুপরিচিত 

ছিলেন। 
নরসি' তখনে। বালক মাত্র। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পিতা 

কৃষ্ণদাস লোকান্তরে গমন করিলেন। জ্ঞোষ্ভ্রাত। বড় ভালবাসিতেন 
নরমিকেঃ কোলে-পিঠে রাখিয়া তিনিই তাহাকে মানুষ করিলেন, ঢালিয়া 

দিলেন পিতৃহীন বালকের জীবনে স্সেহ মমতার রসধার]। 

কৈশোরে পদার্পণ করিতে না করিতেই নরসি'র জীবনে স্ষুরিত হইতে 
দেখা যায় অপূর্বব অধ্যাত্মসংস্কার। তখনকার দিনে গ্রামে পরিব্রাজক 
সাধুরা আপিলেই, ভক্তিমান গৃহস্থেরা তাহাদের সেবার জন্য আগাইয়া 
আমিতেন। কৃষ্ণদাসের পুত্র নর ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 

উৎসাহী । সাধুদের আশেপাশে সদাই তিনি ঘুর্ঘুর করিতেন, সেবা- 
পূজায় যোগান দিতেন। আর সুযোগ পাইলেই নিবিষ্টমনে শুনিতেন 
তাহাদের পরিব্রাজনের কথা, সাধনজীবনের নানা অলৌকিক অভিজ্ঞতার 
কথা। 

নরসি'র জীবনের বড় আকর্ষণ ছিল কীর্তন-গান। যেখানে এই 
গানের আসর বমিত, সেখানেই তিনি সোৎসাহে ছুটিয়া৷ বাইতেন, মাতিয়৷ 

উঠিতেন ভজনে ও কীর্তনে। গ্রামে বৈরাগী সাধুর দল আদিলে তো 
আর কথাই নাই, ঘর সংসার ফেলিয়! তাহাদেরই পিছনে পিছনে দিনরাত 

তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার এই রকম-সকম দেখিয়। বড় বিচলিত হইয়া 

পড়িলেন। নরপসি'র এখন যুবক বয়স। এই বয়সেই যদি সে এমনতর 

উদাসীন হইয়া! পড়ে, সাধুসস্তদ্দের পিছনে অবিরত ঘোরাফেরা শুরু 
করিয়া দেয়, তবে তো৷ পরিবারের কোন কাজেই সে আর লাগিবেনা । 
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তাছাড়া, পিতার মৃত্যুর পর হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরই পতিত 

হইয়াছে নরস্িকে মানুষ করার ভার। গৃহস্থীতে তাহাকে না ঢুকাইলে, 
ব্যবসায় কাধ্যে না লাগাইলে, লোকেই বা কি বলিবে ? 

স্থির হইল, নরসিকে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়া হইবে । মনোমত 

পাত্রীর জন্য খোজাখুজিও শুরু হইয়া গেল। 

কিন্ত এধরণের পাগল ছেলেকে পছন্দ করিবে কোন্ পাত্রীপক্ষ ? 

কর্ম সংস্থান বলিতে নরসি'র কিছু নাই । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রোজগারে সে 

খায়, আর সময় কর্তন ক'রে সাধু বৈরাগীদের সঙ্গে নাচিয়া কীদিয়া, 
রাধা-কৃষ্ণ লীলার অভিনয় করিয়া। এইতো সেদিন পাকা কথ! দিবার 

পর একটি সম্বন্ধ ফস্কাইয়াই গেল। নরপিরি ভাবোন্ত্ত ধন্মজীবনের 

নান। কাহিনী শুনিয়। ভয়ে তাহারা আর অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে 

এক শুভলগ্নে সুলক্ষণা পাত্রী মানেক বাঈ'র সহিত নরসি'র বিবাহ 

অনুষ্ঠিত হইল । 

নবপরিণীতা বধূ বড় ভক্তিমতী। আন্তরিক সেবাযত্ব ও প্রেমে 
স্বামীকে অচিরে সে আপনার করিয়া নেয়। নরসি'র দাম্পত্য জীবনে 

বহিতে থাকে স্বাভাবিক আনন্দ ও প্রীতির রসআ্োত। কিন্তু পতীর 

আকর্ষণ তাহার জীবনে ইঞ্টের আকর্ষণ হইতে কোনদিনই বড় হইয়। 
উঠে নাই। কন্তা। কুন্গুয়ার বাঈ ও পুত্র শ্যামলের জন্মের পরেও 

নরসি'র জীবনে কুষ্ণগ্রীতি বিন্দুমাত্র হাস পায় নাই। বরং এ প্রীতি 

ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গভীর, আরে ব্যাপক । শুধু নর্তন কীর্নেই 
তাহার সাধন জীবন সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কৃষ্করসের এক অপরূপ 

₹সধারা উৎসারিত হইতে থাকে তাহার জীবন সন্তায়। মধুর রসের 
অপরূপ পদসমূহ উদ্গীত হইতে থাকে তাহার প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে 

সংসারের আবর্তে থাকিয়াও, সারবস্ত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে নরমি' এক 

মুহূর্তের তরেও বিস্বৃত হন নাই । কৃষ্ণরসে রসায়িত হইয়াই দিন তাহার 
পরমানন্দে অতিবাহিত হইতেছিল। এমনি সময়ে হঠাৎ সেদিনকার 
রাত্রিতে ঘটে ভ্রাতৃবধূর উল্মার অহেতুক বিল্ফোরণ। লাঞ্না ও 
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অপমানের রুট আঘাত তাহাকে টানিয়। বাহির করে ইষ্ট প্রাপ্তির 
অভিযাত্রা পথে। 

আকাশে মেঘের ঘোর ঘনঘটা । সেই সঙ্গে রহিয়াছে ঝড় জল আর 

দমকা হাওয়ার প্রবল দাপাদাপি। এই ছুধ্যোগে, অন্ধকার বনপথ দিয় 

নরসি আগাইয়া চলিয়াছেন, সর্বব শরীর হইতেছে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, 

রক্তাপ্তুত। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। মুযুক্ষু সাধকের 

মুখে অবিরত কৃষ্ণনাম, আর অন্তরে কৃষ্ণদর্শনের দুর্জয় সঙ্কল্প। পাথিব 
জগতের কোন বাধাই আজ যেন তাহার এই পুণাময় পদযাত্রার গতি রোধ 
করিতে সক্ষম নয় । 

রাত্রি ক্রমে প্রভাত হয়, প্রকৃতির তাগ্বও শেষ হইয়া আসে। 

বনানীর শিরে ঝলসিয়। উঠে উষার মৃছ মধুর আলোকচ্ছট! | বর্ষণ-স্নাত 
দেহে, ক্লান্ত চরণে নরসি' পথ চলিতেছেন। হঠাৎ অদূরে চোখে পড়িল এক 
অতি প্রাচীন ভগ্রগ্রায় দেব-দেউল। 

নিকটে গিয়াই বুঝিতে পাঁরিলেন, এই মন্দির ও এই অঞ্চল তাহার 

পুর্ব পরিচিত। কোন সিদ্ধযোগীর প্রতিষ্ঠিত এক জাগ্রত শিববিগ্রহ 
এই প্রাচীন মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন। অঞ্চলটি জুনাগড়ের সন্নিহিত । 
বালককালে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে পৃজা দিবার জন্য এই মন্দিরে 
নরসি' বহুবার আসিয়াছেন। এস্থানের সহিত জড়িত রহিয়াছে ভাহার 

পুরাতন দিনের কত স্থুখস্থৃতি 
নরসি'র পদযাত্রার লক্ষ্য ্বারকা, যেখানে তীহার ইঞ্টবিগ্রহ রণ- 

ছোঁড়জী অপরূপ মাধুধ্য ও মহিমা নিয়া বিরাজ করিতেছেন, শত শহস্র 
ভক্তকে প্রতিদিন আকর্ষণ করিতেছেন অমোঘ প্রেমের বলে। দ্বারকায় 

গিয়। যতশীঘ্র সম্ভব প্রাণের ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই ছিল 

তাহার আকাজ্ষা। কিন্তু ভবিতব্য তাহাকে রাত্রির অন্ধকার ও ঝড় জলের 

“ভিতর দিয়া এই ভগ্ন শিবমন্দিরের সোপানে টানিয়। আনিল কেন? কি 

ইহার গুঢ় তাৎপধ্য ? 
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অন্তরে খেলিয়! গেল চকিত চিন্তার রশ্মি । শিব হইতেছেন আশুতোষ 
_ ভক্ত প্রাণের আকুতি আর একটি মাত্র বিষপত্র জাগাইয়া তোলে তাহার 
পরম সম্ভতোষ। এই আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া, বর মাগিয়া নিয়া, নরসি' 

পুরণ করিবেন তাহার কষ্প্রাপ্তির অভীগ্স| ৷ 
নরসি' আরো ভাবিলেন, পুরাণে আছে--গোপনে আড়ি পাতিয়া 

শিবজী গোপবাল! পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের রাসলীল। দর্শন করিয়াছিলেন, 

এই অপরূপ লীলা! দর্শনের অধিকারটি এবার তিনি এই জাগ্রত শিব- 

বিগ্রহের কাছে ভিক্ষা মাগিবেন। 
স্বল্প স্থির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন হইতে একরাশ ফুল 

বেলপাত। সংগ্রহ করিয়া নরসি' মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তিভরে 

বিগ্রহের অর্চনা ও জপ সমাপ্ত করার পর নিবিষ্ট হইলেন গভীর ধ্যানে । 
সারাদিন তাহার আর বাহাজ্ঞান নাই, ক্রমে রাত্রি ও প্রায় শেফ 

হইয়৷ আদিতে চলিল। এবার ভক্তবা্ছ পুর্ণ করিতে আবিভূর্ত হইলেন 
আশুতোব। দেখা গেল, সার! মন্দির-গর্ভ স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় ভরিয়া 

গিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে আকারিত হইয়া উঠিয়াছে দেবাদিদেবের 
দিব্য মৃত্তি। | 

প্রসন্ন কণ্ঠে ঠাকুর কহিলেন, “বৎস, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে 
আর দেরী নেই। ভাগ্য আজ তোমার প্রতি স্থপ্রসন্ন । আমি বর দিচ্ছি, 

দ্বারকাধীশের কৃপা তোমার ওপর বধিত হবে। ইষ্ট দর্শন তোমার! 
অচিরেই হবে, সেই সঙ্গে পুর্ণ হবে আরেকটি মনোবাঞ্1--রাসলীলার 
পরম মধুর দিব্য দৃশ্য উদ্ঘাটিত হবে তোমার নয়ন সমক্ষে। বৎস নরসি» 

গাত্রোখান ক'র, হুদিন তুমি উপবাসী রয়েছ, এবার বন থেকে কিছু 

ফলমূল আহরণ করে আনো, ভোজন সমাপ্ত করে এগিয়ে যাও 
রন্ছোড়জীর পুণ্যস্থান দ্বারকার দিকে । 

জ্যোতির্ময় মূর্তি মুহূর্তে অন্তহিত হয়। নরসি'র কপোল প্লাবিত. 
হয় আনন্দের অশ্রধারায়। ভূমিতে লুটাইয়। বারবার প্রণাম নিবেদন 
করেন কপাময় দেবাদিদেবের উদ্দেশে । 
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পদব্রজে কয়েকদিন পথ চলার পর নরসি' মেহত। দ্বারকায় আসিয়া 
পৌছান। ধুলি পায়ে, আকুল হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটিয়া যান প্রভু 
রণছোড়জীর শ্রীমন্দিরে। প্রেমভক্তির আবেশে ভক্তপ্রবর তখন মহা 
প্রমত্ত। কখনো সারা আঙিনা জুঁড়িয়।৷ গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনে। ব৷ 

উন্মত্বের মত নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন প্রভুজীর সুমধুর নাম গান। 
কখনো বা স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন শ্রীবিগ্রহের দিকে, 
ছুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুধারা । 

প্রভূজীর দিন ও রাতের সেবা পুজা শেষ হইয়া গেল। শয়ান- 
অনুষ্ঠান দর্শনের পর সামান্ কিছু প্রসাদান্ন মুখে দিয়া নরসি' মন্দির 
চত্বরের এককোণে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অন্তর আলোড়িত হইতে 
থাকে নানা চিন্তায়। প্রাণের ঠাকুরের দর্শন তিনি চান। মনে কত 
গোপন কথাই না জমিয়! উঠিয়াছে, তাহ৷ উঘারিয়া না বলিলে, নিভৃতে 

ঠাকুরকে প্রাণের কথা নিবেদন না করিলে, শাস্তি আসে কই? 
আরো! একটি সঙ্কল্প রহিয়াছে ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ প্রেম-মাধুর্যযময় লীলা 

_-রাসলীল! দর্শনের জন্য । কিন্তু এই জনারণ্যে তাহ। ঘটিবার সম্ভাবন! 
তো দেখা যাইতেছেন। । 

উত্তর দক্ষিণ পুর্বব পশ্চিম হইতে, ভারতের সর্বব অঞ্চল হইতে, 
জনশ্রোত বহিয়া আসিতেছে এই দ্বারকাধীশ-মন্দির প্রাঙ্গণে ৷ উচ্চ কাসর 

ঘণ্টা আর ঝাবরের রবে, হাসি আনন্দ আর নৃত্যগীতে চারিদিক মুখর, 

ঝাড়লগ্ঠন আর মশালের আলোয় মন্দির আলোময় । এই জনতরঙ্গে, এই 
জন কল্লোলে, এই নয়ন ধীধানো প্রগল্ভ আলোকচ্ছটায় নিভৃতি-প্রয়াসী 

নিরীহ গ্রামীণ ভক্ত নরসি' মেহতা! যেন হাফাইয়! উঠিয়াছেন। নিজেকে 
যেমন তিনি হারা ইয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি প্রেমের ঠাকুরকেও পাইতেছেন 
না আপনার করিয়া । এ কি বিপদে তিনি পড়িয়াছেন ! 

এক ভরসা-_কৃপালু আশুতোষের সেই বর। কিন্ত এই হৈ-চৈ 
এবং হুল্লোড়ের মধ্যে কি করিয়া! তাহা, ফলিয়া উঠিবে, তাহাতো।- তিনি 

বুঝিতে পারিতেছেন না। 
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গত কয়েক দিনের পথশ্রমে দেহ বড় ক্লান্ত । নানা কথা! ভাবিতে 

ভাবিতে নরনি' হঠাৎ এক সময়ে নিদ্রায় ঢলিয়। পড়িলেন। 

গভীর রাত্রি। শ্রীমন্দিরের ও আশপাশের আলোকমালা নিভিয়া 

গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত। উন্মুক্ত আকাশের তলে 

নরসি' অঘোরে ঘৃমাইতেছেন। হঠাৎ কাহার ডাকে তিনি জাগিয়া 
উঠিলেন। একি। এ কাহার কণ্ঠস্বর? মনে হইতেছে খুবই পরিচিত, 
কিন্তু সুদুর দ্বারকায় কে তাহাকে এমন করিয়। ডাকিবে ? 

আবার শোন! গেল দৈবী কণ্ঠের মৃছ গম্ভীর আওয়াজ ।-_-“নরসি 

তামস ঘুমে কাল হরণ করবার জন্যই কি এখানে এসেছো ? তাড়াতাড়ি 
মন্দিরের অলিন্দে গিয়ে ওঠো । তারপর প্রবেশ ক'র পেছনের ফুল 
বাগিচায়। অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হবে ।৮ 

বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল নরসি' মেহতার দেহে 

মনে, সারা সত্তায়। বুঝিলেন এই দৈবী কঠন্বর স্বয়ং দেবাদিদেব শিবজীর, 
জুনাগড়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে, জীর্ণ দেউলে, যিনি কৃপাভরে হইয়াছিলেন 
আবিভূতি । 

'গ্রহ-অধীর নরপি' মেহতা দ্রতপদে সেইদিকে ছুটিয়া চলিলেন। 

বাগিচায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসিয়া পশিল অমৃতন্তন্ৰী বংশীরব। 

উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে স্থুরলহরী উত্থিত হইতেছে আর ভক্ত নরসি' 

মোহগ্রস্তের মত আগাইয়। চলিয়াছেন কাননের অভ্যন্তরে । দিব্য আনন্দের 

মাবেশে তিনি তখন উন্মন্তপ্রায়। সারা অঙ্গে ফুটিয়। উঠিয়াছে সাত্বিক 
বিকার। ক্রমে অদ্ধবাহা অবস্থায় তিনি পতিত হইলেন ভূমিতলে ৷ 

প্রেমাবিষ্ট নরর্সির নয়ন সমক্ষে এবার উন্মোচিত হয় দিব্যলোকের 

অপরূপ দৃশ্যপট । দেখেন, নবজলধরকান্তি শিধিপুচ্ছধারী মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । প্রভুর আননে ভুবনভোলানে হাসি, নয়নে 

লীলাচঞ্চল প্রেমচাহনি ! 

বংশীরব থামাইয়া ঠাকুর প্রসন্নমধুর স্বরে কহেন, “নরসি', জীবনে 
হুঃখ দহনের স্বালা। অনেক কিছু সয়েছ। এবার এসো, প্রবেশ কার আমার 
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আনন্দলোকে । আমার লীলা মাধুধ্যে জীবনপাত্র ভরে নাও, আর 
আর তা বিলিয়ে দাও প্রতি ভক্ত মানবের আঙিনায় ।» 

চকিতে ঘটে দৃশ্ঠপটের পরিবর্তন । প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের সর্বেবাত্তম 
প্রেমলীলা-_-মহারাস-_রূপায়িত হয় তাহার সম্মুখে । 

নটবর কৃষ্ণের পাগলকরা মোহন বেণু বাজিতেছে, আর ছয়টি রন্ধে,র 
স্থরলহরী দিব্য চৈতন্যে উদ্দ্ধ করিয়৷ তুলিতেছে মানবদেহের ফট্চক্র। 

পাখীর মধুর কুজন বনানীর বুকে জাগাইয়াছে দিব্য আনন্দের হিল্লোল, 
পুষ্প সৌগন্ধে দশদিক আকুল, আমোদিত। কুঞ্জে কুর্জে কৃষ্ণ আর 
কৃষ্ণপ্রয়৷ গোগীদের আনন্দময় রসবিহার ৷ একক রাসবিহারী কৃষ্ণ নয়__ 

যত গোগী, তত কৃষ্ণ-_রাসলীলার এ এক অপরূপ প্রাকৃত মহনীয় 

ষ্ঠ ! নরবপু গোলকপতি মুরলীধর কৃষ্ণের রচিত এ যেন এক অত্যন্ভূত 
স্বীয় ইন্দ্রজাল ! 

লীলাদৃশ্ঠ অতঃপর অপস্থত হইয়া যায়। উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়। 

নরসি' পতিত হন শ্রীবিগ্রহ রণছোড়জীর বেদীতলে । ভাবাবেগে ভক্ত- 
প্রবর তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। 

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আমিলে নরমি' দেখেন, উষার িপ্ধ মধুর আলো 

চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। পড়িছা আর পুরোহিতের বাগ্যভাগুসহ 
প্রভৃজীর মঙ্গল আরতি শুরু করিয়া দিয়াছেন । 

মন্দিরের নিভৃত কোন্ হইতে নরমসি' নিবেদন করিলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। 

যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু, তোমার দীনদয়াল নাম সার্থক । এই অক্ষম 
দীন ভক্তের উপর যে কৃপা বর্ষণ করেছো, তার তুলনা নেই। তোমার 

লীলা দর্শন ক'রে প্রাণমন আজ সার্থক হয়েছে । এবার বল, আমার 

ওপর তোমার কি আদেশ ।” 

কাণে আসিল দৈবী কণন্বর, “নরসি*, অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হয়েছে। 
এবার গৃহে ফিরে যাও। যে আনন্দ-ধন আহরণ করলে, তা ছড়িয়ে দাও 

দিকে দিকে । ব্রাহ্মণ অস্ত্যজ, ধনী নিধন সবাইকে বিলাও এই ধন। 

আম্ুষ একান্তভাবে হরির জন, এই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়-_-এই 
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'তত্ব তুমি প্রচার ক'র। নাম কীর্তনের সুধা বিতরণ ক'র দেশের 
আপামর জন সাধারণকে ।৮ 

“কিন্ত প্রভু, আমার একটি প্রার্থনা যে তোমায় পূর্ণ করতে হবে। 

অপ্রাকৃত লীল! দর্শন করিয়ে আমার দেহ মন প্রাণকে, সারা সত্তাকে 

তুমি উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে! তোমার দিব্য প্রেমে আর পরম মধুর 

ভাবময়তায়। এই প্রেম ও এই ভাবৈশ্বর্্য যেন আমার জীবনে চিরদিন 

বর্তমান থাকে ।” 

রণছোড়জি উত্তরে বলেন, ““তথাস্ত” 

পুলকাঞ্চিত দেহে প্রভূর মধুনাম কীর্তন করিতে করিতে মন্দির হইতে 
নিঙ্্ান্ত হন নরসি' মেহত। । এবার তিনি আন্তকাম, প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের 
তিনি অঙ্গীকৃত সেবক ও দাস। এবার তাহার জীবনে স্ষুরিত হইয়াছে 

ভক্তজনের বনুবাঞ্চিত প্রেমানন্দ আর প্রভূজীর প্রদত্ত অভয় মন্ত্র । 

কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর নরসি' মেহতা স্বগ্রাম তলাজায় 
আসিয়া! উপস্থিত। গৃহে পৌছির়াই সোৎসাহে ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম 
নিবেদন করিলেন। কহিলেন, “ভাবীজী তোমার খণ কোন দিনই যে 

আমি শোধ করতে পারবো না। আমার কৃষ্ঃদর্শনে তুমিই সাহাষ্য 
করেছে! সব চাইতে বেশী। তোমার তিরস্কার না পেলে পরম পুরস্কারটি 
কোন দিনই এ অভাগার ভাগ্যে জুটতো না।” 

অতঃপর জোষ্ঠভ্রাতাকে সবিনয়ে জানান, “দাদা, এতদিন স্ত্রী-পুত্র- 
কন্া। নিয়ে তোমার সংসারে থেকেছি। এবার থেকে একান্তভাবে নির্ভর 

ক'রবো আমার পরমপ্রতু কৃষ্ণেরই ওপর । তুমি দোষ নিওনা, আজই 
আমি সবাইকে নিয়ে চলে যাবে! । ভাবছি, জুনাগড়ে গিয়ে বাধঝে৷ 
আমার নূতন ঘর ।” 

“কিন্ত, এতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি ক'রে? পাগলের 

মত এসব কি বলছিস্ তুই ।”-_জ্ঞোষ্টভ্রাতা চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করেন। 
“তুমি ভুলে যাচ্ছো তুমি বা আমি কিছুই করছিনে। সব করছেন 
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সবার প্রভু রণছোড়জী। তিনি তোমায় চালিয়ে নিচ্ছেন, তোমার 
সংসারের সব প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। আর আমার ভারটি নেবেন না? 
বিশেষ ক'রে তিনি যে আমার সখাগো- প্রাণপ্রিয় সখা ।” 

জুনাগড়েব শহরতঙীতে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নরসি' মেহতা! তাহার 
বাসস্থান নির্বাচন করিলেন। পত্বী মানেকবাঈ আর পুত্র কন্তার 
গ্রাসাচ্ছাদনের ভার ছাড়িয়া দিলেন ইঠ্টদেব শ্রীকৃষ্ণেরই উপর | নিজে 

রহিলেন কৃষ্ণরসে সদা বিভোর, সদ1 উন্মন্ত। 

চারিদিকে রটিয়া গেল নরসমি' মেহতার অধ্যাত্ব-বূপাস্তরের কথা । 

দ্বারকায় গিয়! দ্বারকাধীশের কৃপা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইয়াছেন শ্রেষ্ঠ 
ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মায় পরিণত । নরসি'র দর্শনের জন্য, তাহার উপদেশ ও 

নাম কীর্তন শ্রবণের জন্য তঙ্গনে প্রচণ্ড ভীড় জমিতে শুরু করিল । 

কুপাপ্রাপ্ত নরসি'র জীবনে সমাগত হইয়াছে এক নূতনতর আধ্যাত্মিক 

এশ্বধ্য । রাতারাতি তিনি পরিণত হইয়াছেন এক উচ্চস্তরের সাধক- 

কবিরূপে। কৃষ্ণস্তব, কৃষ্ণকথা ও কুষ্জনামগানে বরাবরই তিনি পারদর্শী । 

কিন্তু এবার প্রভুজীর কৃপায় বিশেব শক্তির অধিকারী তিনি হইয়াছেন, 
পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহার প্রচারনিষ্ঠ চারণকবি এবং চারণগায়কের 

পবিত্র ভূমিকা । 
এই সময় হইতে অজস্র ভক্তিরসাত্মক পদ, কাব্য ও নাটক রি 

মেহতা রচন! করিতে থাকেন । প্রেমভক্তির রস মাধুধ্যে, সংবেদনশীলতা৷ ও 

প্রসাদগ্চণে তাহার এই রচনাসমূহ গুজরাটি সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদরূপে 

আজো! গণ্য হইয়া আছে। 

মহাত্মা নরসি' মেহতার অধ্যাত্মসিদ্ধির খ্যাতি শুধু জুনাগড় শহরেই 

সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এ খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র গুজরার্ট ও 
উত্তরপশ্চিম ভারতে । 

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসে । নরসি'র মুখে কৃষ্ণকথা, রাধাক্ণ- 
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লীলার কথ৷ শুনিয়৷ তাহারা মুগ্ধ হয়, পাগল হয়। তাহার কুটির-অঙ্গন 

হয় কীর্বনানন্দের বড আসর । মুদক্গ ও করতালের সাহায্যে নরসি' 

যখন প্রহর নামগানে মত্ত হন। দিব্য ভাবের আবেশ সঞ্চারিত হয় 
ভক্ত ও দর্শনাথাঁদের মধ্যে । কৃষ্ণভাবন৷ ও কৃষ্ণচেতনায় জাতিবর্ণ- 

নিবিবশেষে সকল নরনারী উদ্ধদ্ধ হইয়। উঠে। 
নরসি'র জীবনসাধনার মূল কথা-_কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, নরবপু, 

ধারণ করিয়া গোপ গোগীদের সহিত মিলিত হইয়া অপার মাধুর্য্যলীল। 
তিনি প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন । এই মাধূর্যময় এবং প্রেমময় দয়িত 
কৃষ্ণই মানবের উপাস্য । এ যুগে কৃষ্চভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া মানবের 
আর গতি নাই । | 

বৈষ্ণবীয় সাধন ও দিনচর্যা। সম্পর্কে নর কহিয়াছেন, “ইষ্টবন্ত কষে, 

একৈকনিষ্ঠ। অব্যাহত রাখো । দিন রাত অতিবাহিত ক'র তার ম্মরণেঃ 
ভজনে ও নাম কার্তনে। কষে আত্মপমর্পণ ক'র, কৃষ্ণই এগিয়ে এসে 

গ্রহণ ক'রবেন তোমার বাবহারিক ও অধ্যাত্স জীবনের সকল কিছু 

দায়িত্বের ভার । 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি' শ্রীহরিকে যেমন সন মন প্রাণ দিয়া 
ভালবাসিয়াছেন, তেমনি বাসিয়াছেন হরির জনকে । জাতিভেদ ও 

বর্ণ বৈষম্য না মানিয়া, নীচ বর্ণের অছ্যুত। আচারভ্রষ্ট মানুষকে 

তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়াছেন বিনা দ্বিধায় এবং প্রেমাগ্ুত হৃদয়ে । 

হরিজন তাহার চোখে শুধু হরির করুণার বস্তই নয়, হরিজন হইয়। 
উঠিয়াছে তাহার একান্ত আপনার জন১। 

নরসি' মেহতার আবির্ভাব-পটস্ভূমিক। জানিতে হইলে সমকালীন 

গুজরাটের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান নেওয়।৷ দরকার । 
১৪১১ খৃঃ হইতে ১৭০৭ খুঃ অবধি গুজরাট রাজা ছিল আমেদাবাদের 

৯ নরসি মেহতার এই হরিজন-তত্বই উত্তর কালে গান্ধীজীর জীবন দর্শনকে 
অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছিল। গান্ধী জীবনের বিশিষ্ট গবেষক ও ভাহযকারদের 
মতে, গান্ধীজী 'হরিজন' নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্ত নরিরই নিকট হইতে । 
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নরসি মেহতা 

স্থলতানদের শাসনাধীন এবং এই স্ুুলতানদের যুদ্ধলিগ্দা ও রাজ্য 
বিস্তারের প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্থুলতান বাহাছুর শাহের 
হামলায় বিরক্ত হইয়া মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৫ সালে গুজরাট 
আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবত্বীকালে, ১৫৭৩ সালে 
আকবর এই রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি করিয়া নেন। 

আমেদাবাদের স্থুলতানদের আমলে গুজরাট একটি সুসন্বন্ধ শাসন- 

সংস্থার অধীনে ছিল ঠিকই, কিন্তু স্ুলতানদের যুদ্ধ বিগ্রহের খরচ 
জোগাইতে গিয়া দেশের সাধারণ মানুষকে নিঃন্ব হইয়। পড়িতে হয়। 

খান, আমীর আর স্থুলতান-পদলেহী হিন্দু রাজাদের অত্যাচার ক্রমে 
ছুঃসহ হইয়া উঠে। হিন্দু সমাজকে এ সময়ে বাধ্য হইয়। আত্মরক্ষার 
উপায় খুঁজিতে হয়। জাতি বর্ণের প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাজ 

আশ্রয় গ্রহণ ক'রে। প্রাচীন এঁতিহোর স্মরণ মনন আর পুরাণ-শাস্ত্রের 
আখ্যায়িকা আলোচন। ও তক্তি পথের অনুসরণ ইহাই হইয়া উঠে 
সাধারণ মানুষের উপজীব্য । সাহিত্যেও জনমানসের এই বৈশিষ্ট্যটি 

ফুটিয়া উঠে। চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে গুজরাট সাহিত্যে ও 
লোকগাথায় প্রথম আমরা পৌরাণিক ধর্মের স্থম্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে 
পাই। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর প্রভাব জনসমাজে বিস্তারিত 

হয় আর এই লীলা-রসের জোগান আসে ভাগবত পুরাণ, জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ এবং বোপদেবের হরিলীলামৃত হইতে ।১ নৃসিংহনারায়ণ- 

মুনি ১৪১৬ সালে বিষু-ভক্তি-চন্দ্রোদয় নামে একটি ভক্তি-গ্রন্থ রচন! 
করেন এবং গুজরাটাদের মধ্যে ইহা! জনপ্রিয় হইয়। উঠে। গির্ণার 
পাহাড়ের গাত্রে ১৪১৭ সালের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ দেখা বায় এক 

রসমধুর দামোদরম্তি। এই স্তুতিতে গোপীজনের প্রিয় মাখনচোরা” 

কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা! দ্বার! প্রমাণিত হয়, জনজীবনে 

রাধাকৃষ্ণের লীলা-আখ্যান ইতিপূর্বে প্রচারিত হইয়। গিয়াছে । 

৯ মুন্দী ঃ' গুজরাট আযাও ইট্স লিটারেচার-_-পৃঃ ১৬৫ 
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ভারতের সাধক 

এ প্রসঙ্গে গুজরাটের পুরাণ কথক গাগরিয়া ভাটদের কথা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। নরসি'র পূর্ববস্থরী হিসাবে এই গ্রাম্য 
ভাটেরা অভিনন্দিত হইবার যোগ্য । গ্রামে গ্রামে"ইহারা ঘ্বুরিয়া 
বেড়াইতেন এবং সঙ্গীত, আখ্যান ও কথকতার মধ্য দিয়া জনসাধারণের 
কাছে পরিবেশন করিতেন পুরাণের মনোজ্ঞ কাহিনী । ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ভালণও প্রেমানন্দ, মন্ত্রী কমণও ভীমঃ কেশব হৃদেরাম্ 
প্রভৃতি । গুজরাটের ধরন সংস্কৃতিতে এই গাগরিয়। ভাটদের অবদান 

সম্পর্কে শ্রীকাহ্নাইয়ালাল মুন্সী লিখিয়াছেন, “এই কথক ভাট, নিজেকে 
গণ্য ক'রতো। প্রাচীন আধ্য সংস্কৃতির এক উন্তরাধিকারীরূপে। সেই 

সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওজ্জল্য ও পৌরুষের দীপ্তি, সেই অপরূপ সাহিত্য 
ও শুচিশুত্র আদর্শের কথা সে গর্বভরে প্রগর করতে। ৷ বিদেশী শেক 
সংস্কৃতির গতিরোধ করার জন্ত সে উন্গ্রীব ছিল। প্রাচীন যুগের 
উজ্জীবন সঙ্গীত সে কাণ পেতে শুনতো, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকৃতো 
আসন্ন জয়গৌরবের দিকে । তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে 
গাইতো সে তার পূর্বপুরুষের ধর্মনসংস্কৃতির গৌরবগাথা। গ্রামীণ 
'পাঠকেন্দ্রগুলো প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতো! তার আগমনে, গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে ঘুরে সে নিবেদন ক'রতে। তার প্রাণের স্তিগান, পথে প্রান্তরে 
সে ছড়িয়ে দিত তার কথকতার মাধুর্য, প্রতি গৃহে অনুরণিত হতে। 

তার সঙ্গীতের ঝঙ্কর। ধন্ম আর এঁতিহ্যের পরম্পর। সে সতত রাখতে। 

জাগ্রত করে । রক্ষ। করতো দেশের ভাষা, সাহিত্য, প্রেরণাঁশক্তি ও 
আদর্শবাদ। এই কথক ভাট্্দের অবদানের ফলেই গুজরাটে রাজ- 

নৈতিক দাসত্বের গণ্তী ভেদ ক'রে সগৌরবে মাথা তুলে দাড়াতে 
পেরেছিল এ দেশের ধর্মমসংস্কৃতির মহনীয় আদর্শ ।৮ 

ভক্ত নরসি মেহতা জীবনের গোড়ার দিকে তাহার ভাবময় জীবন- 

সাধনার উপকরণ কোথা হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, উপরোক্ত 

তথ্যাদি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়! যায়। 
প্রাকুনরসি' যুগে গুঞ্জরাটের ভক্তিধর্ম আন্দোলন প্রাণবন্ত হইয়। 
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উঠে গোস্বামী বল্পভাচাধ্যের১ প্রভাবের ফলে। তেলেঙ্গানার এই 

আচাধ্য গোড়ার দিকে ছিলেন বিষুস্বামীর অনুগামী, পরে মীরার 
আদর্শের ভিত্তিতে এক নব ভক্তিসপ্প্রদায় তিনি গঠন করেন, তাহার 
নাম হয় পুষ্টিমার্গ। ভক্তি সাহিত্যে তিনি ছিলেন স্ুপত্তিত। তাহার 
সাধন উপদেশের মর্কথা_ শ্রীকে শরণাগতি, সর্বস্ব সমর্পণ ও 

রাসলীলার অনুধ্যান। দেহ মন প্রাণ, বিষয় ও পরিবার সব কিছু ভক্ত 

ইঞ্দেব কৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে, নিজের বলিতে কোন কিছুই তাহার 

থাকিবেনা--এই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের লীলা, এবং বিশেষ 

করিয়া রাসলীলার ভাবময় অনুধ্যান হইবে ভক্তের সাধনজীবনের 
প্রধান উপজীব্য । 

বল্লভাচাধ্য ভক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, তিনি 

যে ভক্তিরস সাহিত্যের সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাত! ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 

উত্তর ভারতের নান! তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে এই প্রতিভাধর আচার্য 
গুজরাটে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু ভক্ত শেঠ ও রাজরাজড়ার 

সাহায্যে নাথদ্বারার শ্রীনাথ মন্দির তিনি সাড়ম্বরে স্থাপন করেন এবং 

এই মন্দিরের প্রসিদ্ধি অচিরে শুধু গুজরাটেই নয় সার! উত্তর ভারতে 

পরিব্যাপ্ত হইয়।৷ পড়ে। 
আচার্যের পুত্র ভিথলনাথজী উত্তরকালে গুজরাটে কয়েকটি বড় বড় 

মন্দির নিশ্নাণ করান। ভক্ত স্ুুরদাস এবং অষ্টছাপ গোষ্ঠীর আরো! 

দুই একটি কবিসাধক ভিথলনাথজীর ভক্তিবাদ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত 

হইয়াছিলেন। 

বল্লভাচার্যের কৃষ্ণনিষ্ঠ৷ ও প্রেমভক্তিবাদ গুজরাটের ভক্তদের প্রেরণ! 

যোগাইয়াছিল। ব্বভাবতুই নরসি' মেহতা ও তাহার ভাবাদর্শে অনেকটা 

অন্তুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ৷ কিন্তু ভক্ত নরসি'র জীবনে বৃন্দাবনের নব- 

উজ্জীবিত প্রেমধর্মের প্রভাবই পতিত হইয়াছিল বেশী এবং এই 

১ গোস্বামী বল্পভাচার্য্যের জন্মকাল ১৪৭৯ খুষ্টাব ; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া 
তিনি ভক্তিধর্্শ গ্রচার করিয়াছিলেন । 
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প্রেমধন্মন উৎসারিত হইয়াছিল গ্রীচৈতগ্য ও তাহার বুন্দাবনবাসী শক্তিধর 

বৈষ্ণব পার্ধদদেরই সাধন! ও প্রচার-কুশলতার ফলে । 
এ প্রসঙ্গে গুজরাট সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার, মনীধী কে, এম, 

মুন্সী লিখিয়াছেন, “শ্রীচৈতন্তের প্রাণের একান্ত অভিলাষ ছিল, বৃন্দাবন 
ষেন ভক্তি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্ররপে পরিণত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে 
তাহার প্রবীণ ভক্ত লোকনাথ গোম্বামী বৃন্দাবনের এক পবিত্র কুজে 

সাধন-আসন স্থাপন করিয়। প্রচার শুরু করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ছুইটি 

মুশ্লিম ওমরাহ তাহার শিক্ষাগ্চরূরূপে তাহাকে বরণ ক'রে এবং তাহার 

শরণ নেয়। পরবস্তীকালে রূপ সনাতন ও তাহাদের স্পণ্ডিত ভ্রাতুদ্দুত্ 
জীবগোম্বামী বুন্নাবনকে পরিণত করেন ভক্তিধর্ম্দের এক প্রধান সাধনগীঠ 

ও প্রচারকেন্দ্ররপে । তাহাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও প্রভাবের ফলে 

বন্দাবনী ভক্তিধার! সারা দেশকে পরিপ্লাবিত কারে । দয়িতের প্রতি 
যে ভাবঘন, যে ছুর্ববার ভালবাসার প্রকাশ দেখি-__ইষ্টবস্ত কৃষ্ণের দিকে 

আগাইয়া যাইতে হইবে সেই অনুপম ভালবাসা নিয়া__-প্রেমভক্তি 

সাধনার এই তন্বাদর্শ জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে সেদিন বিস্তারিত হইতে 
থাকে। এভাবে ভক্তিবাদ এদেশে সমাগত হয় এক স্যষ্টিধন্মী শক্তি- 

প্রবাহের মত, প্রতিগৃহে আনয়ন ক'রে প্রেম ও আনন্দের বাণী, মাধ্য 

সংস্কৃতির ধারাকে করিয়। তোলে নবশক্তিতে উজ্জীবিত। ভক্তির এই 

নুতন জোয়ার বৃন্দাবন হইতে গুজরাটে আগত হয় ষোড়শ শতকে । 

আমার ধারণ, গুজরাটের শ্রেষ্ঠ দুইটি ভক্তকবি মীরাবাঈ এবং নরসি" 
মেহতা বৃন্দাবনেরই শক্তিধর সাধক ও আচার্যযদের দ্বারা প্রভাবিত 

হইয়াছিলেন ।৮১ 

স্থপণ্ডিত শ্রীকাহ্না ইয়ালাল মুন্সীর মতবাদ মানিয়। নিলে বলিতে হয়, 
গুজরাটের ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি' মেহতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরই 
উত্তরস্রী-_চৈতন্বৃক্ষের তিনি এক স্ুুরসাল ফল । 

৯ কে, এম, মুন্সী £ গুজরাট আও ইট্স্লিটারেচার-_পৃঃ ১৭৯। 
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ন্রসি' মেহতা 

নরসি'র কৃষ্ণসাধনার অন্যতম অঙ্গ ছিল কৃষ্ণলীলার মধুর পদ-রচনা । 
গুজরাটা এবং হিন্দি সাহিত্যে এই সাধক কবির প্রতিভা দীপ্ত বনতর 
অবদান ছড়ানো রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নরসি'র জীবন ও সাহিত্য 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মুন্সীভী লিখিয়াছেন_-“নরসি'র 
মাকর্ষণীয় সরস পদসমূহ মুখে মুখে গীত ও ব্যাখ্যাত হইয়। চলিয়াছে 
কয়েক শত বৎসর যাবং। এই পদগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার 

মূলে রহিয়াছে বল্পভাচাধ্যের অন্ুগামীদের প্রচেষ্টা, আগামী যুগের 
ভক্তি-উজ্জীবনের বীজ তীহারা এগুলির মধ্যে নিহিত দেখিয়াছেন। 
ফলে গুজরাট হইতে নরসিঁ মেহতার পদসমূহ হইয়াছে অদৃশ্য ; শুধু 

তাহাই নয়, অ-গুজরাটী ভাবায় এগুলি চালু হইয়াছে এবং ভিন্নভাষী 
লেখকদের লেখ হইয়াছে তাহাত্তে অনেক পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত । নরসি'র 

নামে প্রচলিত 'হরমালা” ইহার একটি বড় উদাহরণ ।--এই পদসংগ্রহটি 

আত্মপ্রকাশ ক'রে ১৬৫০ খুষ্টাব্দে। পরবস্তাকালে প্রেমানন্দ এবং 
মন্তান্ত কবির! ইহার পুনবিবন্যাস, এবং পুনলিখন সম্পন্ন করেন ।» 

নরসি'র পদসমূহের সংখ্যা সাত শত চল্লিশের উপর। শৃঙ্গারমালা নাম 
নিয়া উহা! প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ ও গোগীদের মিলন 
বিরহের কথায় এই কাব্যমাল! ভরপুর। প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ, 

কুষ্তপ্রেমে সদা উন্মত্ত শ্রীচৈতন্তের মধুররসাত্মবক ভজন ও তীব্র ভাবময়তার 
প্রভাব এই রচনাগুলিতে লক্ষ্য কর যায় । 

ন্রসি'র রাস-সহস্রপদীতে সংগৃহীত রহিয়াছে ১২৩টি রসমধুর সঙ্গীত 
ও কবিতা । ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে রাসলীলার উপাখ্যান 
নিয়া আপন সাধনজীবনের আন্তরিকতা! ও কবিত্ব শক্তির বলে তিনি 
এই পদসমূহকে মনোজ্ঞ করিয়। তুলিয়াছেন। 

তাহার অন্তান্ত উল্লেখযোগ্য কাব্য-রচনার মধ্যে রহিয়াছে স্থরতসংগ্রাম, 
বস্ত-ন? পদো, হিন্দোলা নী! পদে এবং ভাগবতের দশম স্কন্দে বণিত 
কৃষ্ণলীলার কতকগুলি অপুর্ব কাব্য-চিত্র । 

'শামল-শা-নো-বিবাহ, নামক একটি আত্মন্থতিমূলক কবিতাও 
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ভক্তকবি নরসি' রচন। করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাহার নিজ জীবন 
এবং নিজ পরিবারের নান! তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। 

গুজরাটি সাহিত্যে নরসি' মেহতার প্রভাব যে দূরবিস্তারী হইয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।__“তীহার রচিত পদ সমূহের মধ্য 
দিয়া তিনি রসান্ুৃভূতির তীব্র আবেগ ও সৌন্দর্য-পিপাসার পরিচয় 
দিয়াছেন। ধীর চালের প্রভাতিয়া ছন্দ সমন্বিত তাহার সঙ্গীতগুলি 
উষাকালীন স্তব বা ভজন-সঙ্গীতের উপযোগী এবং এগুলি গুজরাটিদের 

কয়েক পুরুষ ব্যাগী ভাব ও ভাষাকে পরিবন্তিত করিয়াছে । নরসি'র 
পদের আঙ্গিক ও রুচিতে স্ুক্ম রসবোধের পরিচয় তেমন মিলেন। । 

মীরার লাবণ্য ও ছন্দ সুষমা তাহাতে নাই-_-নাই ভক্ত-স্থরদীসের 
তীত্র আবেগধম্মিতা, নাই গোস্বামী তুলসীদাসের চিরায়ত জীবন- 

বোধের মর্যযাদা। তাহার ভাষা হয়তে। একটু বেশী অলঙ্কার ঘে'ষাঁ_ষে 

স্ুম্ম পেলব স্পর্শ উচ্চ শ্রেণীর কবিতা স্থষ্টি ক'রে নরসি'তে তাহা 

অনুপস্থিত। কিন্তু একথ। অনস্বীকার্য যে তাহার যুগের প্রাণহীন 
সাহিত্যের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়েন এবং গুজরাটা 

কবিতাকে নৈব্যক্তিক হইতে ব্যক্তি-ভিক্তিক শিল্পকলায় তিনি পরিণত 

করেন। কবি, ভক্তসাধক ও সনাতন আধ্যধন্মের সংবাহক-রূপে 

নরমি' মেহত। গুজরাটের ধর্মসংস্কতিময় জীবনে ছিলেন অনন্যপুরুষ__ 

আজো তিনি তাহার সেই মর্ধ্যাদায়ই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ১1৮ 

নরসির জুনাগড়ের জীবন শুরু হয় এক অপুর্ব ভাবময়তা ও 

ভক্তি-উন্মাদনার মধ্য দিয়া । প্রেম সাধনার বাণী তিনি সোৎসাহে প্রচার 

করিতেছেন জ্রাতিবর্ণ নির্বিবশৈষে সকল মানুষের কাছে, নিজের জীবনকে 

করিয়া তুলিয়াছেন ভজনময় ও কৃষ্ণসর্ববস্ব । আর তাহার গৃহ-অঙ্গনটি 

হইয়। উঠিয়াছে অগণিত ভক্তের আশ্রয়-স্থল। 

দিনরাত তাহার গৃহে চলিয়াছে নামগান ও কীর্তনের উৎসৰ। 

» মুন্সীঃ গুজরাট আযাও্ড ইট্স্ লিটারেচার-পৃঃ ১৯৯ 
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নরসি' নিজে একেবারে নিঃম্ব, ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের সাহায্যে কোনমতে 
সপরিবার তাহার গ্রাসাচ্ছাদন চলে । এহেন অবস্থায় কীর্তন উৎসব ও 

এত প্রসাদান্নের যোগাড় কি করিয়! হয়, তাহা কিন্তু বড় বিশ্ময়কর। 

কীর্তনীয়া বাদনীয়াদের সঙ্গে সঙ্গে জড় হইতেছে শত শত ভক্ত 

দর্শনার্থী । ইহাদের সবাইর জন্ত রহিয়াছে প্রসাদান্নের ঢালাও বন্দোবস্ত। 
কে খাগ্সম্তার জুটাইতেছে, কোথা হইতে অর্থ আসিতেছে, তাহা 

বুঝিবার উপায় নাই। কৃষ্ণের সংসার যেন সাজানে হইয়াছে নরসি" 
মেহতার গৃহে, আর অন্তরাল হইতে প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণই বহন করিতেছেন 
সকল কিছুর দায়িত্ব। 

শহরের রক্ষণশীল নাগর ব্রাহ্মণদের প্রায় সবাই নরসি'র জ্ঞাতি। 

নরসি'র এই সর্বজনীন ভক্তিবাদ, নিয়বর্ণের নরনারীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা 

তাহাদের কাছে অসম্যা। একদল প্রবীণ ব্রাহ্মণ সেদিন তাহাদের বক্তব্য 

নরসিকে বুঝাইতে আসিয়াছেন, নানা সহুপদেশ দিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে 
তাহার! কহিলেন, “নরসি” তৃমি বৈষ্ণব হয়েছ, তা বেশ কথা । শাস্ত্রবিধি 

অনুযায়ী বিষ্ুর আরাধন! ক"র, কেউ তাতে আপত্তি করবেনা । কিন্ত, 

এসব কি হচ্ছে বলতো? (প্রেমধর্ম্নের নাম কারে শহরের যত বাজে 
লোক, অছ্ুৎ লোক নিয়ে মূর্খের মত মাতামাতি করছো । এতে-তো 
তোমার বা তাদের, কারুরই কল্যাণ হবেনা । এবার থেকে প্রকৃত বৈষ্ণব 

হতেই বরং তুমি চেষ্টা কারো ।৮ 

“বৈষব-__-বৈষ্ণব” বলিতে-_ভক্তপ্রবর নরমি'র ছুই নয়নে বহিতে 

থাকে প্ররেমাশ্রুর ধারা । আত্মসম্বরণ করার পর ভক্ত-কবির মুখ হইতে 
নির্গত হয় এক অপূুর্বব সঙ্গীত-পদ। তিনি গাহেন__ 

বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে, 
জে পীড় পরাই জানে রে। 

পরছুঃখে উপকার করে তে, 

মন অভিমান ন জানে রে ॥ 
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সকল লোকম? সহুনে বন্দে, 

নিন্দা তে ন করে কেনী রে। 

বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, 

ধন্ত ধন্য জননী তেনী রে ॥ 

সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগ, 
পরস্ত্রী জেনে মাত রে। 

জিহব! থকী অসত্য নবোলে, 

পরধন নব জ্ঞালে হাথ রে॥ 

মোহমায়! ব্যাপে নহি তেনে, 

দু বৈরাগ্য জেনা মনমী! রে। 
রামনামন্ত তালী রে লোগী, 

সকল তীরথ তেন! তনম” রে ॥ 

বণলোভী নে কপটরহিত ছে, 

কামক্রোধনে নিবাধা রে । 

ভণে নরসৈ'য়ো তেনু' দরশন করতা, 
কূল ইকোতের তাধ্যা রে ॥১ 

_-গগো» তাকেই তো! বলি প্রকৃত বৈষ্ঞব 

অপরের গীড়া আর ছ্ঃখকে জানে যে নিজের বলে 

আর্তের সেবায় সদাই সে উন্মুখ 
অন্তরে নেই অভিমানের কাটা, 
সবার চরণে জানায় সে যে নম্র নাত 

ঘ্বণা! নেই কখনো কারুর প্রতি 

দেহে মনে সে বীর--পরম ধীর ও স্থৃস্থির | 

১» নরসির এই ভক্তিরসাত্মক পদটি উত্তরকালে মহাত্ম! গান্ধীকে অশেষ প্রেরণ। 

যোগাইয়াছিল। এ পদটিকে মনে প্রাণে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিঞ্জ জীবনের 
প্রধান স্তবগাথারপে । 
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তার জননী হন পরম সৌভাগ্যবতী 
এই বৈষ্ণবের অন্তর সদ! নিস্তরঙ্গ-_নিস্পৃহ, 
সকল জীবন তৃষ্ণ সে করেছে পরিত্যাগ, 
পরদার মাত্রেই তার কাছে হয়ে উঠেছে মাতুসম! । 

এ বৈষ্ণব নয় কখনে। অসত্য-ভাষী 

অপরের ধন হাত দিয়ে কখনো সে করেনা স্পশ, 

শাস্ত্রে বুৎপত্তি নেই, তবুও অন্তরে আছে আত্মবিশ্বাস, 
মন তার রয়েছে সকল মায়ামোহের উদ্ধে । 

প্রভূ শ্রীরামের আরাধনায় পেয়েছে সে ভাবরস, 
তার দেহটি হয়ে গিয়েছে পরম পবিত্র 

পরিণত হয়েছে সর্বলোকের তীর্থ রূপে । 

এই বৈষ্ণব নয় কখনো বিষয়লুব্ধ, 

তঞ্চকত! নেই তার জানা, 

সর্ব আকাতক্ষা আর ক্রোধকে করেছে সে জয় । 

কহে ভক্ত নরমি ওরে ভাই, 

এমন বৈষ্ণবের দর্শন যে বিরল সৌভাগ্য ! 

এ দর্শনে একান্তর পুরুষ হয়ে যায় উদ্ধার ! 

নরসি' মেহ ত! নিজে ছিলেন খাটি বৈষ্ণব, অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ | 
তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টি ও জীবনদর্শনের কাছে তাই সাধু বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক 

উপলন্ধিটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত কিছু গুণ ও এ্বর্ধ্য 

হইয়া গিয়াছে অবান্তর । একটি স্ুপ্রসিদ্ধ পদে নরমি' বলিতেছেন £ 

স্নান তর্পণ আর আরাধনায়ই কি সব হবে ? 

পাওয়া যাবে পরম প্রভুর দর্শন ? 

ন্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন গৃহকোণে বসে 

অজস্র দান দাতব্য নিয়েই ন! হয় কাটালাম জীবন-_ 

'€গোঃ তাতেই কি সব হবে ? 
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ষড় দর্শনে না হয় প্রাজ্ঞ হওয়াই গেল, 

কিন্তু তার ফলে মিল্বে কি সে পরম ধন? 

জাতি বর্ণের গৌরব না হয় বজায় রাখাই গেল, 
কিন্তু বিষয়-স্তুখ ছাড় আর কী পাবো! তা থেকে ? 

নরসি' কহে, জীবনের মণিকোঠায় 

সদা জাগ্রত রয়েছেন যে পরমাত্না-- 

তাকে যে না পায়, সবই যে তার বৃথা । 

চিন্তামণি রত্বের মত অমূল্য যে মানবজীবন, 
তা সে হারিয়েছে চিরতরে । 

পরম তত্বের বিচার প্রসঙ্গে নরসি' সদাই জোর দিয়াছেন বাত্তব 

সাধন-পথের উপর। দর্শনের সুক্মাতিনুক্ষর বিশ্লেষণে ব্যস্ত না হইয়! 

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছেন বড় ঠাই। আত্মাভিমান নাশের 

উপর সাধকের জোর দিতে বলিয়া তিনি গাহিয়াছেন £ 
জীব ঈশ্বর অনে ব্রহ্মণা ভেদম? 

সত্য বস্তু নহি স্য জউসে। 

হু" অনে তু'পনূ তজীশ নরসৈ'য়া তো 
গুরু তনে হধথীপার পাউশে | 

__-ওগো? সত্য কি উদ্ঘাটিত হয় কখনে। 

চুলচেরা তত্বের বিচারে 2 
জীবাত্মা, ভগবান আর পরমাত্বার 

ভেদাভেদ নির্ণয় কারে? 

নরসি কহে, আগে দূর ক'র সব ভেদবুদ্ধি, 

বিস্থৃত হও 'আমি' 'তুমি'র পার্থক্যবোধ, 
তবেই গুরু হবেন আবিভূতি__- 
এগিয়ে দেবেন ভার কল্যাণ হস্ত ! 

রা 
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ব্যক্তিগত সাধন-জীবনে নরসি' গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন 

ভক্তিপ্রেম সাধনার মধুর পথ। গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদের মত ভাগবত 
পুরাণকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন এই প্রেম সাধনার ভিত্তিরপে। 

কৃষ্ণ ও গোপবালাদের মিলন-বিরহ লীলার রদ আকণ্ঠ পুরিয়৷ পান 
করিয়াছিলেন- এই পরম রসে হইয়াছিলেন রসায়িত। 

ইঞ্টদেব কৃষ্ণের দিকে দিনের পর দিন তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন। 

গোগীভাবে মন-প্রাণ সদা বিভাবিত, কখনে। হাসি কান্নায়, কখনে। বা 

মধুর রসের উচ্ছুগতায়, কখনো ব৷ দয়িতের প্রাণ ভোলানো৷ স্তৃতি গানে 

তিনি বিভোর । নিগৃঢ় প্রেম সাধনা ও সিদ্ধির ইঙ্ষিতবহ একটি পদে 
মহাভক্ত নরসি' গাহিতেছেন £ 

ভুবন স্বামী কৃষ্ণের করপল্লব আমি করেছি ধারণ, 
দিয়েছি আমার প্রেমের অঙ্গীকার ৷ 

তবে আর কাকে ক'রবো আমি ভয় ? 

রাসলীলার ভূবনমোহন সুমধুর দৃষ্থয 
করেছে আমায় সম্মোহিত, 

ঘটেছে পরম অদ্ভুত রূপান্তর, 

দেহ আমার যেন হয়ে গিয়েছে গোপীদেহ । 

মানিনী রাধার পাশে করেছি উপবেশন, 

সখী হয়ে কোমল কে ক'রেছি কত আন্বাসন, 
প্রেমলীলার হয়েছে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা । 

রাধারাণীর পাশে বসে 

প্রেমভ'রে বংশীবাদন করেছেন যিনি 

সখি, তিনিই যে আমার জীবনস্বামী, 
চিরতরে কেড়ে নিয়েছেন দেহ মন প্রাণ। 

কাস্তাভাবের, গোগীভাবের আর একটি মনোজ্ঞ পদে প্রেমিক সাধক 

নরসি' দয়িত কৃষ্ণের এক অপরূপ রসময় মুত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন £ 

১৬১ 
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সখি, দয়িত আমায় ডেকেছেন বাঁশীর সুরে ; 

'এক মুহূর্তও আর যে যায় না ঘরে থাকা । 

হৃদয়ে জেগেছে উল্লাসের প্রমত্ত ঢেউ, 

একটিবার দেখতে চাই সই, তার চন্দ্রবদন | 

বল, বল এজন্য কি করতে হবে আমায় ? 

কাহু,র কণ্ঠদেশে জড়ানো ছিল আমার বাহ, 
পান করেছিলাম তার আনন স্থুধা । **" 

কি ক'রে যাবো পানিয়া ভরণে ? 

তার বাঁশির যাহ করেছে আমায় আচ্ছন্ন, 

তার মোহন নয়ন ছুটি হান্ছে সদা তীক্ষ বাণ, 

আর অঙ্গ-লাবণি করেছে আমায় অবশ, বিহ্বল ৷ 

সখি, আমার শ্যামের অশখিযুগলের নেই তুলনা । 
তাতে রয়েছে প্রেমের অমোঘ মায়াজাল, 

এ জাল ছিন্ন ক'রে 

বলতো, কেমনে ফিরে যাই নিজ ঘরে ? 

সখি, আমার দেহ মন প্রাণ 

সব যে গিয়েছে চুরি ! 

নরসি'র এই কৃষ্ণভাবনা, এই কৃষ্ণচধ্য! শুধু প্রেমরসের উচ্ছাম আর 
ভাবালুতার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। কৃষ্ণসত্তার উদার এবং গগনচুম্বী 
মহিমাকে ইহা! গিয়া স্পর্শ করিয়াছে । পরম পুরুষ কৃষ্ণের অনাগ্ন্ত স্বরূপ 
বর্ণনা করিতে গিয়া সাধক কবির কণ্ঠে যে পদটি উৎসারিত হইয়াছে 
যে কোন ভক্তি সাহিত্যে তাহার তুলনা! বিরল £ 

নীরখনে গগনমী। কোন ঘুমী রহথো। 
তেজ হু' তেজ হু শব্দ বোলে । 

শ্যামন। চরণম”] ইচ্ছ' ছু' মরণ রে, 

আঁহয়। কোই নথী কৃষ্ণ তোলে । 
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স্যাম শোভ। ঘনী বুদ্ধি না শকে কলী, 
অনস্ত ওচ্ছবম? পথ ভুলী । 

জউ তে চৈতন রস করী জানবো, 
পকড়ী প্রেমে সজীর্বন মুলী ৷ 
জলহল জ্যোত উদ্যোত রবি কোটম”", 

হেমনী কোর জ্যা নীসরে তোলে 

সচ্চিদানন্দ আনন্দক্রীড়া ক'রে, 

সোনান”? পারন মাহী ঝুলে । 

বন্তি বিণ, তেল বিণ, স্ত্র বিণ. জো বলী, 
অচল ঝলকে সদ। অনল দীবো 

নেত্র বিণ নীরখবো, রূপ বিণ পরখবো, 
বিণ জিহ্বাএ রস সরস পীবো । 

অকল অবিনাশী এ নব জায়ে কলয়ো।, 

অরধ উরধনী মাহে মহালে ১ 
নরসৌয়া চো স্বানী সকল ব্যাশী রহয়ে। 
প্রেমনা তিতম 1 সত ঝালে । 

-_-একবার তাকিয়ে গ্াখে। 

উদার নিঃসীম আকাশের দিকে 2 

কে আছে সেথায় গওতপ্পোত হয়ে ? 
উচ্চারণ করছে কে সেই স্মহান বাণী 
-_-আমিই সেই, আমিই সেই ? 
অভীষ্ট আমার- __কৃঝ্চরণে দেবো তনু বিসজ্জন, 
কারণ, প্রাণপ্রভু কুষ্তের কই তুলনা ? 
মন আমার ডুবে রয়েছে সংসারের তরল স্থখে, 
গভীর, ঘনঘোর কৃষ্ণ-মহিমার 
পরিমাপ করবে সেকি ক'রে? 
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চেতন ও জড় উভয়কেই জানো-_ 
এক এবং অদ্বিতীয় বলে ; 

চিরন্তন জীবন-সত্তাকে সপ্রেমে আকড়ে ধর, 

দৃষ্টিপাত ক'র ব্রন্মাণ্ভর! অনন্ত আকাশে, 
যেখানে লক্ষকোটি উদয়-ভানুর 

উচ্ছুলিত জ্যোতির চলছে মহোৎসব । 
যেখানে মহাকাশে ওতপ্রোত হিরণ্যবর্ণ অগ্নিস্রোত, 

সেখানে পরম প্রভুর আনন্দ লীলার নেই বিরাম__ 

অনাগ্যস্ত কাল থেকে হুলছে তার ন্বর্পালক্ক ৷ 

কালজয়ী জ্যোতির দীপশিখা সেখানে সদা প্রজ্জলিত, 

সে দীপে নেই প্রয়োজন সল্্তের বা তেলের, 

সে দীপ নিষষম্প-__অনির্ববাঁণ। 

এসো আমরা দর্শন ক'রি সেই পরম পুরুষকে, 
দর্শন করি নয়ন ব্যতিরেকে 

দর্শন ক'রি সেই তাকে, ধিনি নিরাকার- -সীমাহীন । 

এসো, এই দিব্য আনন্দামৃত পান করি আমর! 

কিন্ত পাথিব জিহ্বার কোন সাহায্য না৷ নিয়ে । 

চির-অজানা, চির-বিদ্ধমান এই পরম সত্তা 

স্বল্ছেন মহাকাশে অনাদ্যন্ত কাল ধরে। 

নরসি'র প্রভু মিশে আছেন সর্ববন্থষ্তিতে, 

কিন্তু শুধু সাধুদের প্রেমের জালেই পড়েন তিনি ধরা । 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়। নরসি'র খ্যাতি প্রচারিত হইতে থাকে” 
এবং এ খ্যাতি জুনাগড়ের সীমা ছাড়াইয়া বিস্তারিত হয় গুজরাটের 

নানা অঞ্চলে । নরসি'র দিনচর্য্যার বেশীর ভাগই কাটিয়! যায় প্রতুজীর 

নামগান আর নৃত্য কীর্তনে। ভাবাবেশে যখন ষে লীলাদৃশ্য মানসপটে 

ভাসিয়া উঠে। ভক্তকবি তখনি তাহা স্বরচিত রসমধুর পদসমূহে ধরিয়া 

১৩৪ 



নরসি' মেহতা 

রাখেন। তারপর ভক্তগণ-সহ চলে উদ্দগ্ড নৃত্য ও কীর্তন। নরসির 
এই কীর্তন সভা ক্রমে গণ্য হয় জুনাগড়ের এক শ্রেষ্ঠ আকর্ধণ 

রূপে। 
ভক্তগোষ্ঠীসহ এই বৃহৎ সংসার-_নরসি' যাহাকে বলিতেন ঠাকুর 

রণছোড়জীর সংসার--একদিনের তরেও কিন্তু অচল হয় নাই। ঠাকুরেরই 

কৃপায় আর ভক্ত শিষ্যদের সহায়তায় ইহার সমস্ত কিছু ব্যয় দিনের 

পরে দিন অনায়াসে নির্বাহ হইয়াছে। ভক্তিমতী পত্ী মানেক-বাঈর 

সেবা যত্ব ও ব্যবস্থাপনাও এই সংসারটিকে ধারণ করিয়া রাখিতে কম 

সাহায্য করে নাই। 
কন্যা কুঁওর-বাঈ যৌবনে ক্রমে পদার্পণ করিল। এবার তাহার 

বিবাহ না দিলে চলেনা । বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় শুভকাজ সম্পন্ন 

হইতে বেশী দেরী হইল না। ব্য়সাধা কুটুন্িতা ও সামাজিকতার 

দায়িত্বও কোনরূপে পালন করা গেল। 

নরসি কিন্তু মহ! বিপদে পড়িলেন, পুত্র-বিবাহের বেলায়। প্রভাতী 

কীর্তন. ও ভজন সেদিন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। ভক্ত শিল্তুদের নিয়া 

একটু তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক প্রবীণ পুরোহিত 

ব্রাহ্মণ তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসেন। নিবেদন করেনঃ “ভক্তপ্রবর, 

আপনার নৃত্য কীর্তন দেখে, ভগবৎ ভাবে বিভাবিত নয়ন-মনলোভন 

মৃত্তি দেখে, মুগ্ধ হয়েছি। এবার আপনার একটু অবসর হয়েছে, এই 

ফাকে একটি শুভ প্রস্তাব অ;পনাকে জানাতে চাই ।৮ 

“কৃপা করে বলুন কি আপনার বক্তব্য”-_আসন ত্যাগ করে, 

করজোড়ে উত্তর দেন নরসি' । 

«আমি ছুদিন হয় জুনাগড়ে এসেছি। স্থায়ী নিবাস বড়নগরে। 

প্রতাপশালী মদন মেহতার নাম নিশ্চয় আপনার শোন! আছে, আমি 

তারই প্রতিনিধি হয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মদন মেহতার একটি 

রূপবতী বিবাহযোগ্য। কম্তা আছে, তার জন্য একটি স্ুপান্র চাই” 

“তা, আপনি আসলে কি বলতে চান 1” 
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“আমি প্রস্তাব করছি-_আপনার পুত্রের সঙ্গে মদন মেহ তার কন্তার 
বিবাহ অনুচিত হোক 1” 

“সেকি? তাকি ক'রে হয়? মদন মেহতা যে বড়নগর রাজ্যের 
একজন দিকপাল । আর আমি হচ্ছি কাডাল, একজোড়া করতাল ছাড়। 

আর কোন সম্পদই আমার নেই । এহেন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রের 

সঙ্গে মদন মেহতার কন্ঠার বিয়ে? এ যে হতেই পারে না।৮ 

«“নরসি' মেহতা, আপনার কৃষ্ণের ইচ্ছে হলে তো সব অসম্ভবই 
সম্ভব হয়।৮ 

“তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্যাপার কি খুলে বলুন তো 1৮ 

“শুনুন তবে। আমি আজ কয়েকদিন যাবং জুনাগড়ে এসেছি । 

এ কয়দিনই সোৎসাহে এই কীর্তন সভায় উপস্থিত ছিলাম। নিজ 

চোখে প্রত্যক্ষ করলাম আপনার অতি অদ্ভুত প্রেমভক্তিভাব। কৃষ্ণের 
নিতান্ত আপন জন ন! হলে এ সার্বিক ভাবের উদয় মানুষের জীবনে তো 

হয় না! আপনার ছেলে শ্যামলকেও আমি লক্ষ করেছি বেশ 

ভালভাবে । সং ও ধর্্মনিষ্ঠ যেমনি, তেমনি পরের সেবা আর উপকারেও 
দেখেছি তার উংসাহ। এই ছেলেকেই অমি মনোনীত করলাম মদন 

মেহতার কম্ঠার বর হিসেবে ।৮ 

“পগ্ডিতজী, সবই শুনলাম, কিন্তু মদন মেহতা যে মস্ত ধনী লোক । 

বড়নগরের রাজদরবারে তার প্রবল প্রতিষ্ঠা। আমার মত কাঙালের 
মেয়েকে কেন পুত্রবধূ ক'রবেন. তিনি ?” 

“সে আমি বুঝবো, ভাই । এ ব্যাপারে মদন মেহতা যে আমাকেই 
সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে । আর আমার দিক থেকে বলতে গেলে, 

আপনার ছেলে শ্যামলের চাইতে উপযুক্ত পাত্র তো আমি কোথাও 
দেখতে পাইনে । এ প্রস্তাবে অমত ক'রবেন না, ভাই ।৮ 

কথাটি রাষ্ট্র হইতে দেরী হয় নাই। একদল ঈর্ধাপরায়ণ জ্ঞাতি নরদি"র 

কাছে তখনি ছুটিয়া আসে । শ্লেষের স্থরে বলে, “নরসি” বলিহারি যাই 
তোমার চতুরত। দেখে । এদিকে দিন্-ভিখারী বৈষ্ণব সেজে আছো 
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দেখাচ্ছে। কাঙালপনা। আর ওদিকে ছেলের বৌ আন্ছে। মদন মেহতার 
মত ধনীর ঘর থেকে । তা যাই হোক, বড়লোক কুটুন্ের সঙ্গে পাল্লা 

দিয়ে কাজ করতে পারবে তো ?” 

“কুটুম্ব ধনী, কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায়”--নরি' সবিনয়ে 
নিবেদন ক'রেন। 

“না--নরসি+ খুব আসে যায়। আমাদের নাগর ব্রাহ্মণদের একটা 
সামাজিক সম্মান আছে আর আছে কুলগৌরব। তুমি যে তার হানি 
ঘটাবে তা আমরা হতে দেবনা । বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনতে হলে, 

বড়লোকের মতই এ বিয়েতে তোমায় খরচ-পত্র করতে হবে । আমাদের 
বংশ গৌরবের এতটুকু হানি ঘটালে, তোমায় আমরা! সমাজচ্যুত ক'রবে। 
এ কথাটি যেন স্মরণ থাকে ।” 

সরল হৃদয় নরসি এ মন্তব্য বড় ভয় পাইয়া গেলেন | মদন মেহ.তার 
প্রতিনিধি পণ্ডিতকে তিনি কথা দিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ তাহার কাছে 

একটি কানাকড়ির সংস্থান নাই। বংশগৌরবের অজুহাত তুলিয়া জ্বাতির 
চাপ দেওয়া শুরু করিয়াছে । সমারোহের সহিত এ বিবাহ অনুষ্ঠিত 
না হইলে তাহার নিগ্রহের অবধি থাকিবে না। এ যে এক মহা! সঙ্কট ! 

পড়ী মানেক-বাঈ সব কথা ধীরভাবে শুনিলেন, কহিলেন, “এজন্য 
তুমি এত ভেবে মরছে। কেন। দ্বারকাধীশ রণছোড়জী ধার প্রঃ বন্ধু-_ 

তাঁর আবার কিসের অভাব? তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। গিয়ে 

ঠাকুরকে সব খুলে বল। নিশ্চয় তিনি এর একটা বিহিত কণরবেন।৮ 
এ প্রস্তাব শুনিয়া নরসি" তে। মহা উৎসাহী । শ্রীবিগ্রহ রণছোড়জীকে 

অনেকদিন দর্শনও কর! হয় নাই। পরের দিন প্রত্যুষে উঠিয়াই রওনা, 
হইলেন প্রাণপ্রভূর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের উদ্দেশে । 

দ্বারকায় পৌছিয়া কিন্তু মানেক বাঈর কোন কথাই নরসির স্মরণ 
রহিল না। কখনে! দিব্য ভাবাবেশে কখনো! বা ভজনানন্দে কয়েকদিন 

অতিবাহিত হইয়। গেল। অবশেষে ঠাকুর একদিন তাহাকে দর্শন দিলেন । 
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প্রেমমধুরকষ্ঠে তিনি কহিলেন, “নরসি, আর নয়, এবার নিজ গৃহে ফিরে 
যাও। সেখানে আমার অগণিত ভক্ত যে নির্ভর ক'রে থাকে তোমারই 
ওপর। গ্যাখো, মানেকবাঈ ঠিক কথাই বলেছে। * আমি তোমার 
প্রাণপ্রিয় বন্ধু, ইহকাল পরকাল সকল কালেরই বন্ধু । হ্যা, এই হুটোই 
আমি দেখবো । তুমি ভেবো না, শ্তামলের বিয়ে ভালোভাবেই অনুষ্ঠিত 

হয়ে যাবে” 
“তাই তে৷ প্রভূ, তোমার কাছে আসার পর আমি যে ঘর-সংসারের 

কথা, সমস্যার কথা সব একেবারে ভূলে গিয়েছিলাম । ভাগ্যিস্ তুমি 
মনে করেছো । আমি কাঙাল, নির্যাতন ও অপমানের ভয় আমার 

নেই কিন্তু সবাই জানে, তোমার মত রাজরাজেশ্বর আমার প্রতিপালক, 

বন্ধু। দেখো, তোমার যেন কোন নিন্দে সমালোচন। না হয়। তা হলে 

প্রাণে বাচবোনা |” 

“নরমি* ভয় নেই, তা হবে না। আরো জেনে রেখো» যারা 

একহাতে সংসারকে ধরে, আর একহাতে ধ'রে আমায়--তাদের ভার 

আমি নিতে পারিনে। অহমিকার প্রাচীর তুলে তারা আমায় দূরে 
সরিয়ে রাখে । যারা সব কিছু চিরতরে ত্যাগ ক'রে আমায় ছুহাতে 

জড়িয়ে ধ'রে, তাদের সব ভার গ্রহণ না ক'রে আমার উপায় থাকে না। 

তুমি যে ছুহাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছো, নিয়েছো৷ একান্ত শরণ। তাই 

তো তোমার সব সমস্তার দিকে সতত রয়েছে আমার দৃষ্টি ।» 
আশ্বস্ত হইয়। পরমানন্দে নরসসি' জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্র 

শ্টামলের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল যথাকালে এবং মহা! সমারোহের 

সহিত । দ্রব্যসম্তার, লোকজন, বাগ্ভাণ্ড, আলোকসজ্জা কোন কিছুরই 
অভাব দেখা গেল না । কে যে কাহার নির্দেশে কাজ সম্পন্ন করিয়া 

যাইতেছে, তাহা বুবিবার উপায় নাই। জ্ঞাতি নাগর ব্রাহ্মণের তো! 
কাণ্ড দেখিয়। হতভম্ব । কেহ বলে, এসব নরসি'র সিদ্ধাইর খেলা । কেহ 
বা বলে নরসি'র ভক্ত শিষ্তের. সংখ্যা আজকাল প্রচুর, তাহারাই প্রাণপণে 
সাহায্য করিয়াছে, এ বিপদ হইতে তাহাকে করিয়াছে উদ্ধার । 
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দীন দরিদ্র ও অভ্ত্াজদের জন্য নরসি'র করুণা ও ভালবাসার অন্ত 
ছিল নাঁ। বস্তুত তাহার হরিসভা-প্রাঙ্গণ ছিল সমাজের এইসব নিম্ন 
শ্রেণীর মানুষের এক বড় আশ্রয়, তাপিত লাঞ্ছিত জীবনের জুড়ানোর 

স্থান, শাস্তির স্থান । 

সেদিন একদল দেহাদ আসিয়া নিবেদন ক'রে, “প্রভূ, রোজ তো৷ 

আপনার অঙ্গনেই আনন্দের হাট বসে আর হরিকথা হরিকীর্তনে সবাই 
পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের একান্ত অভিলাষ, একদিন আমাদের দেহাদ 

পাড়ায়, আমাদেরই কুটিরে হরিসভা বন্থক । আমাদের এ মনোবাঞ্থা কি 
পূর্ণ হবে ? অছুৎদের মধ্যে গিয়ে কীর্তন-নর্তন করতে কি আপনি 
রাজী হবেন? ভয়ে ভয়েই আমাদের প্রার্থন! জানাচ্ছি। এখন আপনার 
যা অভিরুচি 1» 

«“সেকিরে? এসবকি বলছিস্”__-বলিতে বলিতে সজল চক্ষে 

ভাবাবেগ কম্পিত দেহে নরসি' মেহতা আগাইয়া আসেন, প্রেমভরে 

আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন তাহার অস্পৃশ্য দেহাঁদ ভক্তদের ৷ বলেন, কৃষ্ণসেবায় 
তোদেরই তে। সব চাইতে বড় অধিকার । আর তার বড় সুযোগও 

রয়েছে তোদেরই |» | 

অপার বিস্ময়ে দেহাদের দল প্রেমাবিষ্ট মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া 

থাকে। 

নরসি' মেহতা বলিয়া চলেন, “ঠাকুরের কি কম কৃপা তোদের 

ওপর? তোদের তিনি অর্থ দেননি, দেননি উচ্চ বর্ণের গৌরব-_তার 
ফলে তোদের অর্থের অভিমান তেমন জন্মেনি, জাতি কুলের অভিমানও 

আসতে পারেনি। একি কম সৌভাগ্যের কথা রে? তোরা নির্ধন, 
অন্ত্যজ-_-তাইতে! অহমিকার বেড়া তোরা টপকে যেতে পারিস্ এত 

সহজেই, প্রাণ-প্রভুকে ধরতে পারিস বুকের মাঝে । দীন বলেই তে৷ 
দরীনদয়ালের পরম প্রিয় তোরা। সেই তোদের মত ভক্তের অঙ্গনে 

গিয়ে কীর্তন ক'রবো) এ তো! আমার ভাগ্যের কথা রে।' 

“তবে যাবেন তো প্রভু ৮ 
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“নিশ্চয় আমি যাবো_-বার বার যাবে৷ তোদের দেহাদ মহল্লায় । 

প্রাণভরে সবাই মিলে করবো সেখানে পরমপ্রতুর নাম গান ।» 
পরের দিনই নরসি মহা উৎসাহে দেহাদ পল্লীতে সদলবলে গিয়া 

উপস্থিত। শত শত অস্পৃশ্য ভক্ত কৃষ্ণনামে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য ও 
কীর্তন করিতেছে, আর ভক্তিসিদ্ধ মহাত্ব। নরসি' মেহতা তাহাদের মধ্যে 

দণ্ডায়মার্দী। ভাবাবেশে কখনো অর্দবাহাজ্ঞান হারাইয়া৷ ফেলিতেছেন, 
কখনো বা উন্দীপিত হইয়া গাহিতেছেন প্রেমরসের নব নব পদ ও. 

স্তুতিগান। দেহাদদের মধ্যে ভক্তিপ্রেমের এক প্রচণ্ড জোয়ার সেদিন, 

বহিয়া চলিল। 

রক্ষণশীল জ্ঞাতিরা, নাগর ত্রাহ্মণেরা, কিন্ত নরসি'র উপর মহ! ক্রুদ্ধ 
হইয়া উঠে। মারমুখ হইয়া অনেকে সেদিন তাহার আঙ্গিনায় উপস্থিত 

হয়, উত্তেজিত স্বরে কহিতে থাকে, “ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে, বিশেষ 

ক'রে শাস্ত্রবিদ্ নাগর-ব্রাঙ্মণের কুলে জন্মে এ কি জঘন্য আচরণ তোনারঃ 
নরসি'? নিজের বাড়ীতে কীর্তন-আসর বসিয়েছো, রাজ্যের যত 

অস্পশ্যদের ডেকে আনছে, এতেও এতকাল আমরা তেমন কিছু বলিনি । 

মুখ বুজে সব সহ্য করে আসছি । এবার কিন্তু সব সন্যের সীমা তুমি 

অতিক্রম করেছে! । এ আমরা কিছুতেই চলতে দেবো না । এ রকম 

করলে নাগর-ব্রাক্ষণদের কেউ কি আর মান্য ক'রবে ? 

“বেশ তো, আপনাদের কি হুকুম হয় ?” 

“যে পাপ করেছ, তার তুমি প্রায়শ্চিন্ত ক'র। তার পর সমাজের 

সবাইর কাছে করজোড়ে ক্ষম। চেয়ে প্রতিজ্ঞ ক'র, আর তুমি দেহাদ-দের, 

সঙ্গে মিশবে না| 

“সে কি ক'রে হয় ? তারা যে আমার হরির আপন জন-_-হরিজন । 

তাদের সঙ্গ কি ক'রে ত্যাগ ক'রবো, বলুন ?” -_দৃ্টকঠে জানাইয়! দেন 
নরসি' মেহতা । 

*বেশ, তা৷ হলে তুমি তোমার অস্ুৎ বন্ধুদের নিয়েই থাকো । আজ 
থেকে নাগর ব্রাহ্মণ সমাজে আর তোমার ঠাই রইলে। না। চিরতরে 

১৭৩ 



নরসি মেহতা 

হলে তুমি জাতিচ্যুত।»__-এই শেষ কথাটি বলিয়। দিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত 
জ্বাতিরা বিদায় নিলেন। 

কিছুদিনের মধ্যেই জুনাগড়ের নাগর ব্রাহ্মণ সমাজের কোন ধনী 
গৃহে এক বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । বল! বাহুল্য, এই উৎসবে নরসি'কে 
নিমন্ত্রণ কারা হয় নাই। একঘরে লোককে ভোজনে আহ্বান জানাইয়। 
কে আবার বিপদে পড়িতে যাইবে? 

বিবাহ সাড়দ্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । এবার ভোজনের পর্বব। 
সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সবাই মিলিয়া পঙ়্তি ভোজনে বসিয়াছেন । 
উপাদেয় বহুতর চব্যচোষ্য লেহাপেয় পরিবেশন করা হইতেছে । সর্বত্র 
শোনা যাইতেছে দীয়তাং ভোজ্যতাং রব। হঠাৎ এই আনন্দময় 

পরিবেশে ঘটিল এক বুহৎ ছন্দ পতন। ভোজনরত নাগর-্রাঙ্ষণেরা 

প্রত্যেকেই সবিম্ময়ে দেখিতেছেন_-তাহার পাশে উপবিষ্ট এক একটি 

অস্পৃশ্য দেহাদ। একি অত্যাশ্চধ্য দৃশ্য ! প্রতোকটি নিমান্ত্রত ব্যক্তিই 
ইহার প্রত্যক্ষদর্শা । ছ্যৎ-মার্গা রক্ষণশীলের দল ঘৃণার বিন্ময়ে শিহরিয়া 

উঠিয়াছেন। ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া লঙ্জানত নয়নে তাড়াতাড়ি 
তাহারা একযোগে উঠিয়া দাড়াইলেন। 

জল্পনা কল্পন। শুরু হইয়া! গেল। ব্যাপার তে। বড় সহজ নয়। 
পঙতি ভোজনে বসিয়া সমাজের এতগুলি লোক একসঙ্গে যে ইন্দ্রজাল 

প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাকে তো হাক্কাভাবে উড়াইয়া দেওয়। যাঁয় ন। ! 

সমাজের অন্তম প্রধান চিন্তিত স্বরে সবাইকে কহেন, “গ্যাখো, 
আমরা এতগুলো লোক আজ এখানে যে অলৌকিক দৃশ্য দেখলাম, তা 
সত্যই বিস্ময়কর । তোমরা যে যা-ই ব'ল, আমাদের নর মেহতা যে 

একজন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং অতি অদ্ভুত ধরণের সিদ্ধাইসমূহ যে 
তার করায়ত্ত, এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়। উপায় নেই। দেশের 

শত সহত্র লোক আজ তার পায়ে এসে উপুড় হয়ে পড়ছে, তার 
অঙ্গনে ভিড় জমাচ্ছে-ভেতরে একট৷ এশী শক্তি না থাকলে কি 
ক'রে এটা একটা সম্ভব হয় ?” 
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“বেশ তো এখন তা হ'লে আমাদের কি করা উচিত, তাই 

বল ।৮- অনেকেই সমস্বরে প্রশ্ন করেন । 
“তা হলে, চল সবাই মিলে নরসি'র কুটিরে। ' তাকে জানিয়ে 

আসি-_আমরা তার উপর বড় অবিচার করেছি। অত্যধিক কঠোর 

হয়েছি। এজন্য আমরা অনুতপ্ত । আরে! বলে আসি-_-আজ থেকে 
সে আর জাত্ফ্যিত নয়। আমাদের সকল কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে 
আগের মতই যোগদান ক'রতে পারবে । 

সেইদিন হইতেই নরসি' মেহত। সসম্মানে নাগর ব্রাহ্মণদের সমাজে 

আবার গৃহীত হইলেন । 

প্রেমানন্দ প্রভৃতি গুজরাটী কবিরা নরসি' মেহতার অলৌকিক জীবন 

সম্পর্কে আরও ছুইটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
নাগর ব্রাহ্মণদের পঙক্তি ভোজনের দিন যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে 

লোকমুখে দেশের সর্বত্র তাহ। ছড়াইয়া৷ পড়ে। ক্রমে জুনাগড়ের রাজা! 

রায় মাগুলিকও এ কাহিনী শুনিতে পান। 

কৌতুহলী রাজ। একদিন দূত পাঠাইয়৷ নরসি' মেহতাকে তাহার 
প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান এবং নরমি'ও সদ্লবলে উপস্থিত হন। শুরু হয় 

তাহার সদ্য-রচিত রসমধুর পদের কীর্তন গান। রাজসভায় আনন্দের 
বান ডাকিয়া উঠে। 

কীর্তন সাঙ্গ হইলে রায় মাগুলক কহেন, “ভক্ত-কবি, আপনার 

কীর্তন পদ শুনে আমর! খুবই তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার নিজের দিক 
'দিয়ে একট! অন্থুরোধ আছে, সেটা আপনাকে রাখতেই হবে ।৮ 

“কি অনুরোধ, বলুন রাজাসাহেব 1» 

“আজ আমার জন্মদিন। আমার ইচ্ছে এখানে বসেই দ্বারকাধীশ 
রণছোড়জীর প্রসাদী মাল! পেয়ে ধন্ত হই । আপনি রণছোড়জীর চিহিন্ত 

সেবক, তক্তিসিদ্ধ সাধক । এখনি এখানে বসে আপনি আমায় এ মালা 

এনে দিন্।” 

১২ 



নরসি' মেহতা 

“সে কি রাজাসাহেব ! তা কিকরে হয়? আমি দীনহীন ভক্ত, 
প্রভুর প্রসাদী মাল! দ্বারকা থেকে এখুনি আনাবো, এমন শক্তি আমার 

কই ?”-_-করজোড়ে নিবেদন করেন নরমি' মেহতা । 

রায় মাগুলিক উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তীক্ষম্বরে কহেন, “নরসি' 
মেহতা, আপনার সিদ্ধাইর খ্যাতি আমি শুনেছি। নাগর ব্রাঙ্গাণেরা 
তাদের বিবাহ সভায় যে অত্যাশ্চর্ধ্য দৃশ্য দেখেছে, আপনার অলৌকিক 

শক্তির যে প্রকাশ ঘটেছে, তা তো! জুনাগড়ের কারো অবিদিত নয়। 

আপনি আমায় এড়াতে চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, আমি রাজা 

_ আপনি প্রজা । তাছাড়া, রাজার আদেশ বা অনুরোধ না রাখলে দণ্ড 

পেতে হয়, তা কি আপনার জান! নেই ?” 
নরসি' প্রমাদ গণিলেন। পরম প্রভুর একান্ত সেবক হয়ে দীনভাবে 

দিন গুজরাণ করছেন তিনি। সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ 
দেখাবার মত মনোবৃত্তি তাহার কোনদিন হয় নাই। একি সম্কটে প্রত 

রণছোড়জী আজ তাহাকে ফেলিলেন ? 

যুক্তকরে কহিলেন, “রাজাসাহেব, আমি সত্যি বলছি, আমার তেমন 
কোন অলৌকিক শক্তি নেই। আর তা থাকবেই বা কেমন ক'রে ? 
নিজের যা কিছু আশা-আকাজক্ষা, শক্তি-সামর্থ্য ছিল তা সবই যে নিবেদন 

ক'রে দিয়েছি আমার ঠাকুরের চরণে । আর তো! সে সব ফিরিয়ে আনা! 
যায় না। আমায় আপনি মাপ করুন। এখানে বসে দ্বারকা থেকে 

রণছোড়জীর প্রসাদী মাল! নিয়ে আসা আমার সাধ্য নয় !» 

রায় মাগুলিক এবার রোষে গঞ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “নরসি' 
মেহতা! রাজ্যের সবাই বলাবলি ক'রে- আপনি ভক্তিসিদ্ধ সাধক । 

অত্যাশ্চর্ধ্য বিভূতি নাকি আপনার করায়ত্ত। তা যদি সত্য হয়, তবে 
আপনি দেশের রাজাকে--আমাকে, এই সিদ্ধাই দেখাতে বাধ্য। আর 

যদি আপনার মে অলৌকিক ক্ষমত৷ ন! থাকে, তবে যারা আপনার সম্বন্ধে 
এসব কাহিনী রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের নিরস্ত করছেন না কেন? কেন 

জানাচ্ছেন না তীব্র প্রতিবাদ ?” 

১৭৩, 



ভারতের সাধক 

“লোকে কে কোথায় আমার নামে কি বলছে তা নিয়ে আমার মাথা- 

ব্যথ। যে এতটুকু নেই। রণছোড়জীর দীন ভক্ত আমি-_নিজের কুটিরে 
বসে তার নাম কীর্তন করি, ক্রন্দন করি, আর ফেলি আমার অশ্রজল। 
এছাড়া তো আমার আর কোন পরিচয় নেই, রাজাসাহেব !» 

“এ সব ভগ্তামীর কথা শোনবার সময় আমার নেই । আজ রাতের 

অবশিষ্ট কাল আপনাকে থাকতে হবে কারাগারে । ওখানে বসে নিভৃতে 

চেষ্টা করুন, রণছোড়ূজীর প্রসাদী মালা আমায় এনে দিন। নতুবা কাল 
প্রভাতে আমার আদেশে হবে আপনার মৃত্যুদণ্ড ।» 

সারা রাজসভ। কাঁপিয়া! উঠে রায় মাগুলিকের এই দৃপ্ত ঘোষণায়। 
রাজার আদেশে রক্ষীরা তখনি নরসি”কে ধরিয়া নিয়া যায়, আটক করিয়! 

রাখে পার্বন্তী বন্দীশালায়। 

আদেশ রক্ষিত না হইলে প্রাণদণ্ড, ইহাই রাজার নির্দেশ । কিন্তু 
প্রাণের ভয়ে নরসি' ভীত নহেন, ইষ্টদেবের চরণ ছুখানি ধ্যান করিতে 

করিতে প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি কার'কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

বিশাল লৌহকপাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। করজোড়ে শ্মিতহাস্তে 
নরসি' এবার রণছোড়জীর উদ্দেশে কহিলেন, “কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে 
আমায় পাঠিয়ে দিয়ে ভালোই করেছ প্রভু। এবার তোমার দীনভক্ত 
নরসি'র আশে পাশে এমন কেউ নেই যে তাকে বিভ্রান্ত করবে, মায়া- 

পাশে আবদ্ধ ক'রবে। এবার বন্দীশালায় নির্জন কক্ষে বসে সর্ব মন- 

প্রাণ দিয়ে তোমারই স্মরণ মনন করবো । করুণাঘনরূপে তুমি আবিভূ্ত 

হবে, আর মুখোমুখি থাকবো শুধু আমরা ছজনে-_নরসি'র প্রাণপ্রভু আর 
নরসি' ৷ তবে প্রভু, একটা প্রার্থনা আমি জানিয়ে রাখি। তোমার ইচ্ছায় 
রাজ্যের সবাই জেনে গেছে-নরসি' তোমার চির শরণাগত, তোমার 
কৃপাসিদ্ধ ভক্ত । রায় মাগুলিকের কাছে ভক্ত নরসি'র মান রক্ষা করে 

তোমার শরণাগতি তত্বের জয় ঘোষণা ক'র প্রভু 1৮ 

রাত্রি প্রভাত হইলে পাত্রমিত্রসহ রায় মাগুলিক কারাকক্ষের সম্মুখে 
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নরসি' মেহতা 

আসিয়! ধাড়াইলেন। চারিদিকে ভক্তজন ও কৌতুহলী নরনারীর ভীড়। 
দ্বার খুলিতেই দেখা গেল, ভাবাবিষ্ট নরসি' মেহতা! ঠাকুরের নাম নিয়া 

উন্মত্তের মত নর্তন কীর্তন করিতেছেন । আর পরম আশ্চর্যের বিষয়, 

তাহার ছুই হস্তে বিধৃত রহিয়াছে রণছোড়জীর ছুইটি স্ুুবৃহৎ মালা । 
রাজপুরোহিতেরা আনন্দে অধীর হইয়। বলিয়া উঠিলেন, “এই তো! 

দ্বারকাধীশের প্রসাদী মালা ! জয় প্রত রণছোড়জীর জয়, জয় ভক্ত নরসি' 
মেহতার জয় 1” কারাকক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান জনতা তখন আনন্দ 

কলরবে উদ্বেল হইয়। উঠিয়াছে। 

কিছুদ্দিন পরের কথ । জুনাগড়ের এক বড় বেনিয়া সেদিন হস্তদন্ত 

হইয়া নরসি' মেহতার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। বাগ্রম্বরে কহিল, 
মেহ তাজী, একট। বড় সঙ্কটে পড়ে আপনার কাছে আজ শরণ নিচ্ছি। 

আমায় আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে 1» 

“পিঙ্কটত্রাতা তো আমি নই, ভাই, ত্রাত। হচ্ছেন আমার ঠাকুর 

রণছোড়জী। তা আপনি কেন এত চঞ্চল হয়েছেন, বলুন |» 

“তবে সব কথা খুলে বলছি। বেট্-দ্বারকার বন্দরে একজন বড় 

শেঠকে আমায় কয়েক হাজার স্বরণসুদ্র। দিতে হবে । নির্ধারিত যে সময় 

রয়েছে, তার আগেই দিতে হবে । কিন্তু এখন রাজ্যের সীমান্তে, বেট- 

'্বারকার পথে খুব যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে। এসময়ে এতগুলো বর্ণমুদ্রা সঙ্গে 

ক'রে নেওয়া সমীচীন নয়। আমি চাই, এখানে আমি এ অর্থ কারুর 

তহবিলে জম! দিয়ে দিই, আর দ্বারকায় পৌছে তার কোন স্থানীয় 
প্রতিনিধির কাছ থেকে ত৷ গ্রহণ করি। দ্বারকা থেকে বেট্-দ্ারকার 

বন্দর কাছেই, টাকার লেনদেন সহজেই সেরে নিতে পারবো 1৮ 

“তা, আমায় দিয়ে তোমার এ কাজে কী সাহায্য হবে ?””- প্রশ্ন 

করেন নরসি | 

“আপনিই তো৷ একমাত্র ব্যক্তি যিনি একাজ আমায় ক'রে দিতে 

"পারেন ।% 
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ভারতের সাধক 

“কিছুই বুঝতে পারছিনা, সব খুলে বলুন ।% 
“তবে শুনুন, কি ভাবে আমার কাধ্যসিদ্ধি হবে, তা বলছি। 

নরসি' মেহতা, সবাই জানে-_দ্বারকাধীশ রণছোড়জী' আপনার পরম 
বন্ধু, আপনার ষে কোন প্রার্থনা! পূর্ণ করতে তিনি সদাই প্রস্তত। বলুন, 

আমার একথা ঠিক কিনা ?” 
“তা, একথা মিথ্যে নয়, তিনি আমার প্রাণপ্রভূ, প্রাণবন্ধু তাতে 

সন্দেহ কি ?”-_স্মিত হাস্তে উত্তর দেন ভক্তপ্রবর | 

*ত| হলেই আমার কাজ অনেকটা! সহজ হয়ে গেল। দেখুন, আমি 
প্রস্তাব করছি কি--আপনার কাছে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা জমা 

ক'রে দিচ্ছি। তার বদলে আপনি আমায় একটা চিরকুটে স্বীকৃতিপত্র 
লিখে দিন যে, আমি দ্বারকায় পৌছুলেই আপনার বন্ধু দ্বারকাধীশ 
বিগ্রহ আমায় এ পরিমাণ স্বরণযুদ্রা দিয়ে দেবেন। তা হলেই আমার 
কাজটি সুসম্পন্ন হবে । অন্তথায় আমার ব্যবসায় কিন্ত একেবারে লাটে 

উঠবে ।» 
প্রস্তাব শুনিয়া নরসি' মেহতা তো! বিম্ময়ে হতবাক্। এ আবার কি 

রহস্যের কথা । জগং-অরষ্টা জগৎপতি যিনি, তিনি এসে শেষটায় বেনিয়ার 
সঙ্গে হাতচিঠা মারফং অর্থের লেন-দেন করিবেন? 

বেনিয়।৷ কিন্ত নরসিকে আর কোন কথা বলার অবকাশ দিলনা । 

যুক্ত করে কহিল, “মেহতাজী, এ ব্যবস্থা ছাড়া আমার কারবার রক্ষার, 
আর কোন উপায় নেই। আমি আপনার শরণাগত আশ্রিত, আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভূ কিষণজী, আপনার মর্যাদার খাতিরেই আমার এ 

অনুরোধ রক্ষা করবেন” 

নরসি' কিছু বলার আগেই বণিক নিজের ত্বর্ণমুদ্রার থলিটি তাহার 
হাতে গুজিয়া দিল, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল দ্বারকার অভিমুখে । 

কধিত আছে, এ বণিক দ্বারকায় পৌছিতে না পৌছিতেই এক 
শ্যামল কিশোর তাহার সঙ্গে আসিয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে সাক্ষাৎ করেন। 

কহেন, “ভাই তুমি কি আমাদের নরসি'র বন্ধু? ত্বর্ণমুদ্রার থলিটিরা 
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নরসি' মেহতা 

জন্যই তো! তুমি অপেক্ষা করছে। ৷ এই নাও, নরসি'র কাছে য৷ দিয়েছিলে, 
তার সবটা ঠিকমত এখানে রয়েছে” 

জনশ্রুতি আছে, পরম কারুণিক ঠাকুর সেদিন তাহার শরণাগতের 
মান রাখিয়াছিলেন এমনিভাবে, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি'র খ্যাতিকে 
করিয়াছিলেন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 

গুজরাটের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ নরসি' মেহতা বিরাক্সিত 
ছিলেন দীর্ঘকাল এবং এই কালের মধ্যে তাহার ধর্মসভা ও কীর্তবন- 
আসরের প্রভাব এবং ভক্তিরসাত্বক পদসমূহ রাজ্যের দিকে দিকে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

দীর্ঘ আশী বৎসর কাল নরন্সি' জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবনে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কয়েকটি গুরুতর শোকের আঘাত । পত্বী মানেকবাঈ 
ও পুত্র শ্ঠামলের দেহাস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মণ্ভেদী 
আঘাত বীতরাগভয়ক্রোধ মহাতআ্মাকে একটুও বিচলিত করিতে পারে 

নাই। শোকে যাহারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিত তাহাদেরই 
বরং তিনি বুঝাইতেন, “জানতো, এই আঘাতের ভিতর দিয়েই ভগবান 
চান ভক্তের পরীক্ষা---এই আঘাতের মধ্য দিয়েই চূর্ণ হয় অহমিকার 
প্রাকার- প্রভূ আর আশ্রত হয়ে যায় একাকার” 

সাধবী স্ত্রী মানেকবাঈর বিয়োগ ঘটিলে, স্বহস্তে তাহাকে চিতায় 
তুলিয়া দিয়া আসিয়া নরমি মেহতা রচনা! করিয়াছিলেন কৃষ্ণন্তরতির এক 
অপুর্বব পদ। ভক্তগণসহ সারা রাত্রি সেই পদ তিনি গাহিয়াছিলেন 
কৃষ্ণরসাবেশে উন্মত্ত হইয়া । 

অকালে তাহার পুত্র শ্তামলের প্রাণবিয়োগ ঘটে এবং তাহার পরই 
আসে এক বড় ছর্দৈব_ কন্া কুঁয়রবাঈর জীবনে পতিত হয় বৈধব্যের 
নির্মম আঘাত । পর পর এই প্রচণ্ড আঘাতেও মহাসাধক নরসি'র 
মনোলোকে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। 

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একদিন তাহাকে প্রন্ম করেন, «প্রভু, আপনি কৃষ্ণের 
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ভারতের সাধক 

একান্ত আপন জন। আপনার ওপর কেন উপধু্পরি দৈবের এমন 
নিষ্ঠুর আঘাত 1" 

“বলেছি তো, আঘাত নয়, এ যে প্রাপপ্রতুর পরীক্ষা গ্রহণ। যাকে 
দিয়েছেন ভজন সাধন, যাঁকে দিয়েছেন সিদ্ধি, পরীক্ষা দেখার শক্তি যে 

শুধু তারই রয়েছে। কৃষ্চ কুপা ক'রে এ জীবনে কিছু দিয়েছেন, তাই 
পরীক্ষাও নিচ্ছেন এমনি ভাবে”-_ প্রশস্ত কে উত্তর দেন মহাত্মা নরসি 
মেহতা । 

আবার বর্ষিত হয় প্রশ্ন, “কি আশ্যধ্য। আত্মপরিজনের এই মৃত্যু 
এই বিরহ-ব্যথায় আপনার চোখে নেই একবিন্দু শোকাশ্রু। একি 

অদ্ভুত আচরণ আপনার ?” | 
“ভাই, কৃষ্ণ আমায় যে ভাবে তৈরী করেছেন, তাতে এই আচরণ 

ছাড়া আমি কি করতে পারি? কৃষ্ণকুপায় আমি যে দিনরাত উপলবি 

করেছি--আমার এই দেহমন প্রাণ, আমার আত্মপরিজন বন্ধু বান্ধব 
সবাই উদ্ভুত হয়েছে কৃ থেকে, আবার মিলিয়ে গেছে সেই কৃষ্ণে। 
তবে কোথায় আমার ক্ষোভ, কোথায় আমার নিরানন্দ ? আমার 

জগৎ কৃষ্ণময়-_সেখানে কৃষ্ণের বাইরে তে। কেউ নেই !» 

অশীতিপর বর্ষে স্পরিণত বয়সে নরসি' মেহতা একদিন অন্তরঙ্গ 

ভক্তদের নিকটে আহ্বান করিলেন। কহিলেন, “আমার অপ্রকট হঘার 

নিদিষ্ট লগ্নটি সমাগত। তোমরা সবাই প্রাণভরে এই শেষ সময়ে 

আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও 

বৃখ সংসারী মিথ্যা করী মানজো, 

কৃষ্ণ বিনা বীঁজু' সর্ধ কাট । 

_ বিশ্ব গ্রপঞ্চের স্তরে স্তরে 

যত কিছু সুখ আর আনন্দ, 

সবই যে অলীক--সবই ছায়াময়। 
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নরসি' মেহতা 

আমার পরাণ প্রভু কৃষ্জী বিন! 
আর সবই যে ক্ষণস্থায়ী, বুদ্ধ দেরই মত ।” 

স্বরচিত পদটির সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে মহাপুরুষের 
নয়ন ছুইটি মুদিত হয়, চিরতরে ধরাধাম তিনি ত্যাগ করেন। ভজনমত্ত 
অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে হৃঃসহ শোকের কৃষ্ণ-ছায়া। 
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“বাবাজী, ইয়ে বাঙালী বাবাজী । খান! গীনা ছোড় কর্ প্রাণ কে 

দেরহে হো? এক্যায়সা বাং? আরে থোরাসে হুধতো পী লেও। 

মেরি বাৎ তো সুনে ?» -কাম্যবনের গহন অঞ্চলে, ঝুপড়ির সম্মুখে 

্াড়াইয়া ব্রজমায়ী বারবার অনুনয় করিতে থাকে । 
ব্রজমণ্ডলের এই বনে কচ্ছ,ব্রতী বৈষ্ণব সাধক জয়কৃষ্ণ কয়েকদিন 

যাবৎ ধ্যানমগ্ন-_নীরব নিষ্পন্দ, বাহ্জ্ঞান বিরহিত। দিনের পর দিন 

এভাবে কাটিয়া! যাইতেছে, এই ডাকাডাকি তাই তাহার কাণে পশিল না। 
এবার শুরু হয় রমণীর চীৎকার আর সোরগোল । ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়. 

জয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে নয়ন উন্নীলন করেন। সুযোগ পাইয়া রমণী 

তাহার মুখ বিবরে ঢালিয়। দেয় পাত্রস্থিত হুপ্ধরাশি । | 

সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণের ছুই গণ্ড বাহিয়া নামিয়া আসে অশ্রুর ঢল। 

ডুকরিয়া কাদিয়া উঠেন, “মায়ী, এ তুমি আমার কি করলে ! তুচ্ছ 

এই দেহটা! জীইয়ে রাখার জন্ত তুর্ণভ লীলা-দর্শনে টেনে দিলে ছেদ 1” 

দৃণ্তভঙ্গীতে ব্রজবাসিনী বলিয়া উঠে, “শোন্ বাবাজী, শ্রীমতীর 
হুকুম রয়েছে আমার ওপর। এ কাম্যবনে এসে উপবাসী থেকে 
কোন সাধু যেন দেহপাত ন। ক'রে । ওরে, দেহের আধারটাকে বাচিয়ে 
রাখলে তবে তো তাতে ধরতে পারবি ভজনসিদ্ধির পরম রস। 

তুই ভাবিসনে, রাধা কিষণজীর নিত্যলীল৷ তুই দর্শন করবি জীবন 
ভোর। আমি বল্্ছি__মনস্কামন! তোর পূর্ণ হবে ?” 

স্বীয় হাসির চমক লাগাইয়া ব্রজময়ী ঝুপড়ি হইতে সরিয়া আসে, 

অকম্মাৎ গভীর অরণ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। 
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সিদ্ধবাবা জয়কৃষ্তদাস 

অনান্বাদিতপুর্বব, অপ্রাকৃত আনন্দের ঢেউ বারবার দোল! দেয়, 
সাধক জয়কৃষ্ণের সার! দেহমনে, সারা সত্তায়। ভাবিতে থাকেন, কে 
এই ব্রজবাসিনী ? ইনি তো মানবী নন? তবেকি সিদ্ধ-অধ্যুষিত 
এই পবিত্র কাম্যবনের অধিষ্ঠাত্রী ? না-_আর কোন দেবী কৃপা করিয়! 
সশরীরে হইয়াছেন আবিভূর্ত 1 

কঠোর সাধনে বড় শ্রাস্ত হইয়া! পড়িয়াছেন, এবার বিশ্রাম চাই! 
ঝুপড়ির মেঝেতে জয়কৃষ্ণ দেহটি এলাইয়া দেন, তারপর অল্প সময়ের 

মধ্যে অভিভূত হইয়া! পড়েন গাট নিদ্রায় । এ সময়ে স্বপ্রযোগে দেখেন, 
জ্যোতির্মগুলের মধ্যবন্তিনী এক দিব্য নারীযুত্তি তাহার দিকে তাকাইয়! 
স্নেহমধুর হাসি হাসিতেছেন। 

দেবী তাহাকে কহিলেন, “বাবাজী, নিত তখন চিনতে 
পারোনি। আমি বৃন্দাদেবী। যে কথা তোমায় বলে এসেছি, ত৷ 
সত্য হবেই। মধুর তজনের যে পরম সাধনায় তুমি ব্রতী, তা সফল 
হবে। গুরুর আদেশে কৃচ্ছ,ব্রত এতদিন কম করেনি । কাম্যবনে 
এসে পৌচেছে। তোমার বৈষ্ঞবীয় সাধনার শেষ স্তরে । এবার রাধারাণীর 
কুপ। পেতে আর দেরী নেই। তবে, বাছা, তোমার এখনকার সাধনে 
কঠোরতার আর দরকার হবে না1৮ 

অল্লকালের মধ্যেই সাধক জয়কৃষ্ণ আপ্তকাম হন, রাগানুগা ভজনের 

সাদ্ধ হয় তাহার করায়ত্ত। তা রপর ধীরে ধীরে, শুধু কাম্যবনের সাধুদের 
মধ্যেই নয়, সারা ব্রজমগ্ুলে এই গৌড়ীয় বৈষ্বের সাধনৈশ্বধ্যের 
খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। অতঃপর উচ্চকোঁটির বৈষ্ণব সাধকেরাও 
দলে দলে তাহার চরণে আসিয়া আশ্রয় নিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য- গোবদ্ধনের কৃষ্ণদাস, কুর্য্যকুণ্ডের মধুনুদন দাস প্রভৃতি 
ভক্তিসিদ্ধ বাবাজীগণ। 

গুরুর হুইটি আদেশ ছিল সাধক জয়কৃষ্ণের উপর । বলিয়াছিলেন, 

“বৎস, প্রেম সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল পেতে হলে, রাগানুগা ভজনের 

পরমপ্রান্তি লাভ করতে হলে, দেহমনকে আগে থেকে বৈরাগ্যের 
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আগুনে দঞ্ধ করে নিতে হবে। কৃস্ছসাধন করতে হবে সন্নাতন 

গোস্বামীকে আদর্শ কর্রে, সাধন-জীবনের প্রথম পাদে ধিনি এক 

বৃক্ষতলে এক রাত্রির বেশী অতিবাহিত করেননি, ধার প্রতিদিনকার 

আহার-_শুকৃনো অর্ধদগ্ধ আঙাকড়ি--আজেো! মদনমোহনের প্রধান 

ভোগ প্রসাদ বলে গণ্য হয়ে আছে ?” পরমারাধ্য গুরুর অপর নির্দেশ, 

“জয়কৃষ্ণ বার বৎসর কৃচ্ছ.সাধনের পর তুমি কাম্যবনে গিয়ে ধ্যান, 

ভজন ক'রো। বনু সিদ্ধ তপম্বীর তপস্তায় পবিত্রীকৃত এই অঞ্চল । 

সেখানেই মিলবে তোমার প্রাথিত পরমবন্ত্ 1৮ 

সাধক জয়কৃ্ণ অক্ষরে অক্ষরে একথা পালন করিয়াছেন। কঠোর 

্রহ্মচর্ধ্য এবং দৈন্য ও বৈরাগ্যের সাধন শেষে, এবার আসিয়। উপস্থিত 
হইয়াছেন ব্রজমগ্ডলের কাম্যবনে । বৈষ্বীয় সাধনার পরম সাফল্যের 

দ্বারে আনিয়া তিনি দাড়াইলেন, সিদ্ধদেহে নিত্যলীলা নিত্দর্শনের 

বিরল সৌভাগ্য উপস্থিত হইল তাহার ত্যাগ-তপস্তাপৃত সাধনজীবনে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুইপাদ বাপিয়া কাম্যবনের সিদ্ধবাবারূপে 

ব্রজমগুলের বৈষ্বসমাজে তিনি সুপরিচিত হইয়া৷ উঠিলেন। আশ্রয় 
দিলেন অগণিত বৈষ্ণব সাধু ও ভক্ত গৃহস্থকে । 

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে, পশ্চিম বঙ্গের এক সাধননিষ্ঠ 
বৈষুব পরিবারে সিদ্ধবাব। জয়কৃষ্ণ দাস ভূমিষ্ঠ হন। সহজাত সাত্বিক 
সংস্কার এবং নিজ গৃহের ভজন সাধনময় পরিবেশ বালাকাল হইতেই 

তাহার জীবনকে করিয়া তুলিয়াছিল কৃষ্ণময়। তারপর উত্তরজীবনে 
ব্রজমণ্ডলের পরম পবিত্র কাম্যবনে উপনীত হইয়। তিনি ব্রতী হন 

হুঃসহ কৃষ্ছ, ও ভজনময় তপস্তায়। সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর দর্শন 
লাভ ঘটে এই কাম্যবনেরই এক নিভৃত অরণ্য এবং এধানে গুরু 
নির্দেশিত পন্থায় সাধন করিয়! প্রাপ্ত হন ইষ্টদেব ব্রজেন্্রনন্দন ও 
মহাভাবময়ী প্যারিজীর দর্শন। 

সেবার কাম্যবনের বিচেল্লীবাস নামক এক নির্জন স্থানে তিনি. 

ভজনসাধনে রত রহিয়াছেন। বাবাজীর সাধনৈশ্বধ্যের খ্যাতি শুনিয়া 
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ঢাক! নগরীর নিত্যানন্দ বংশোদষ্ভব এক ভক্ত বৈষ্ণব, নবকিশোর 
গোস্বামী, তাহার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত । সঙ্গে তাহার উপাস্ত বিগ্রহ 
প্রীরাধাযমদনমোহন। কয়েকদিন বাবাজীর সঙ্গম্ুখ উপভোগ করার 

পর গোস্বামীজি দেশে ফেরার উদ্যোগ করিতেছেন । হঠাৎ, সেদিন 
ইষ্ট বিগ্রহ স্বপ্রযোগে বলিলেন, “ওগো গোস্বামী, আমি তোমার 
এতদিনকার সেবায় খুবই তুষ্ট হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু এখান থেকে 

যে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। স্থির করেছি, জয়কৃষ্ণ বাবাজীর 

সেবাই আমি কিছুদিন গ্রহণ করবো |” 
নবকিশোর চমকিয়া৷ উঠিলেন, হঠাৎ একি নিষ্করুণ বিচ্ছেদের কথ। 

ঠাকুরের মুখে ? অত্যন্ত বিষ্র হইয়া কহিলেন, “প্রভু, আমার সাধ্যমত 
তোমার সেবা করেছি এতকাল, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য । এখন 
তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছো, যাও । কিন্তু এই নিক্ষিঞ্চন বৈষ্বের 

কুটিরে, জনমানবহীন এই অরণ্যে তোমার সেবাপুজ! কি করে চলবে, 
তা ভেবে পাচ্ছিনে 1» 

“গো, এই নিষ্চিঞ্চন বৈষ্ণব যে আমাকেই তার পরম কাম্য বন 

বলে এতকাল তপস্তা করে এসেছে। তার সেবায় আমার কষ্ট হবে 

কেন? এখানকার ব্রজবালারা আমার দেখাশুনা ঠিকই করবে! 
তাছাড়া, আসল কথাটা কি জানো, আমার সেবাপুজা নিয়ে ন৷ থাকলে 
তোমাদের সিদ্ধ বাবাজীর দেহ থাকবে না। এ দেহ দিয়ে আমার 

ভক্তদের কাজ আছে । নবকিশোর, তুমি ছুখ করো! না। আমি এবার 

এখানেই থেকে যাচ্ছি ।” 

প্রত্যাদেশের কথা শুনিয়া জয়কৃষ্ণ বাবাজীর আনন্দের আর অবধি 

নাই। পরদিনই মহা৷ উৎসাহে শ্রীবিগ্রহের জন্য এক নূতন কুটির তিনি 
বাঁধিয়! ফেলিলেন। বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ তপস্তাময় জীবনে এবার আসিল 

ইঞ্টসেবা ও জনকল্যাণের পালা । ধীরে ধীরে বাবাজী মহারাজের 
ব্যক্তিত্ব ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল নিগৃঢ় রাগাত্থিকা ভজনের 
এক বৈষ্থবগোষ্ঠী । 
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কিছুদিন পরের কথা । এক তরুণ বৈষ্ণব সাধক সেদিন বাবাজীর 

ভজন কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তাহার একান্ত বাসনা, 

সিদ্ধবাবাজীর সেবা পরিচধ্যায় দিনাতিপাত করিয়া আপন জীবন ধন্ত 

করিবে । ভগবান আজ যেন স্বুযোগ মিলাইয়া দিলেন-_-নবলবন্ধ বিগ্রহ 

রাধামদনমোহনের সেবার দায়িত্ব ইহার উপর দিয়া বাবাজী মহারাজ 
এবার নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন । শ্রীবিগ্রহ ও সিদ্ধববাবা-_উভয়ের 
সেবায় তরুণ বৈষ্ণব নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিলেন। বলা বাহুল্য 
বাবাজী মহারাজের কৃপালাভে এই একনিষ্ঠ সেবকের বেশী দেরী 
হুইল না। 

কিছুদিন পর বাবাজী একদিন প্রসন্ন মধুরকঠে কহিলেন, “বাবা 
তুমি নিগৃঢ় কষ ভজনের যোগ্য অধিকারী । তোমায় আমি রাগানুগা 
সাধনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবো । কিন্তু তার আগে জান! দরকার, 

তোমার গুরুপ্রণালী কি? তা তোমার জানা আছে কি ?” 

তরুণ বৈষ্ণব সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, “প্রভূ, এ সম্বন্ধে তো আমি 
কিছুই জানিনে? আমার গুরুদেবকে একথা কখনো আমি জিজ্ছেসও 

করিনি কোনদিন ?” 
“সাধনার পথে, পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ গুরুদের আন্বুগত্য স্বীকার 

করতে হয়-_কৃপাদত্ত মন্ত্রের সাধন করতে হয়, আর তাদেরই প্রদশিত 

পথ অন্থুসরণ করে সিদ্ধগোগীরূপা মঞ্জরীদেহে সেবা করতে হয়-__এই 

হচ্ছে প্রকৃত রাগাত্বিকা৷ ভজনের পথ। বাবা; তুমি একবার দেশে 
চলে যাও। তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে গুরু প্রণালী আনয়ন কর। 

নতুবা শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবার অধিকারী হওয়া তোমার পক্ষে 

কঠিন হবে” 
সেবক-বৈষ্ণব বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। 

কিন্ত কোন উপায় নাই। বাবাজীর চাপে পড়িয়া অগত্যা তাহাকে 
দেশের দিকে রওনা হইতে হইল । 

তখনকার দিনে মথুরায় রেল লাইন প্রবন্ধিত হয় নাই। বাংলায় 
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আসিতে হইলে হাথ্রাসে গিয়া যাত্রীদের গাড়ী ধরিতে হইত। বৈষ্ুবটি 
পদত্রজে ষ্টেশনের দিকে আগাইয়। চলিলেন বটে কিন্তু বাবাজী 

মহারাজকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল । 

পথ চলিতে চলিতে সাশ্রুনয়নে রাধারাণী ও বুন্দাদেবীর চরণে মিনতি 
জানাইলেন, গাড়ী আসিয়! পৌছানোর আগেই যেন তাহার মর জীবনের 
অবসান ঘটে। 

পথে নানা কারণে অনেকটা দেরী হইয়া গেল এবং ষ্টেশনে আসিয়া 

শুনিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। বুক হইতে তাহার পাঁষাণভার যেন 
নামিয়া গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আবার তাড়াতাড়ি ফিস 

আসিলেন কাম্যবনে । 

এদিকে বাবাজী মহারাজ তাহার ভজন কুটিরের সম্মুখে চঞ্চল চরণে 
পদচারণা করিতেছেন, সেবক বৈষ্ণবটির প্রত্যাগমনের আশায় ব্যাকুলভাবে 

রহিয়াছেন প্রতীক্ষমান | 

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এবং পথশ্রান্ত সেবকটি ধীরে ধীরে কুটির প্রাণে 
আসিয়! দাড়ান। অন্তরে উৎকা আর ভয়ের অবধি নাই । আশঙ্কা__ 
'সিদ্ধ বাবাজী ক্রোধভরে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হয়তো। তাড়াইয়। দিবেন । 

কিন্তু হঠাৎ এক বিচিত্র কাণ্ড সেখানে ঘটিয়া গেল। বাবাজী ছুটিয়৷ 
আসিয়া পরম স্রেহভরে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, বারবার 

জানাইতে লাগিলেন অন্তরের আশীর্বাদ | 
খানিক বাদে বাবাজীর মুখে সমস্ত কাহিনীটি শুমিয়া তরুণ সেবকের 

বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিলনা। গতরাত্রে বুন্দাদেবী বাবাজীকে 

স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়াছেন, আর তীব্রভাবে করিয়াছেন তিরস্কার,_-“তুই 

কেন ওকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে পাঠিয়েছিস? ওর গুররুপ্রণালী তো তোর 
প্রীবি গ্রহের সিংহাসনের নীচেই রাখা আছে। যা তাড়াতাড়ি গ্যাখ্ন 

সেখানে খ্জে ?+ 

বাবাজী মহারাজ হস্তদস্ত হইয়া ঠাকুরের আসনের দিকে তখনি 
ছুটিয়৷ গেলেন। সবিন্ময়ে দেখিলেন, স্বপ্রাদেশমত তাহার এ সেবকটির 
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গুরুপ্রণালীর পত্রটি ঠিকই সেখানে রহিয়াছে । এই অলৌকিক কৃপা 
দর্শনে তাহার ছুই নয়নে অশ্রু নামিয়া আসিল। বৃন্দাদেবীর চরণে 

মিনতি জানাইতে লাগিলেন__“ওগে। কৃপাময়ী, আমার 'সেবক শিষ্যুকে 

শিগ.গীর ফিরিয়ে এনে দাও 1৮ 

তারপরই হাথরাস ষ্টেশনে গাড়ী ধরার গোলযোগ । তরুণ বৈষ্থবটি' 
তাই সানন্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সিদ্ধবাবার বিচ্ছেদে তাহাকে, 

সহিতে হইল না, ইহাই তাহার পরম আনন্দ । 

অচিরে এই ঘটনার কথা ব্রঞ্জমগুলের সাধুসম্ত মহলে ছড়াইয়া পড়ে। 
ইহার পর হইতেই জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর “সিদ্ধ নাম সর্ববত্র বিশেষভাবে 

প্রচারিত হইয়! পড়ে। | 

বাবাজী মহারাজ কাম্যবনের বিমলাকুণ্ডের তীরে রিয়া ভজন সাধন 
করিয়৷ চলিয়াছেন, আর মুমুক্ষু সাধক ও দর্শনার্থীরা দল বাঁধিয়! 
আসিতেছে এই সমর্থ মহাবৈষ্ণবকে দর্শন করিতে । তাহার সন্সেহ 
আধীর্ববাদ ও উপদেশবাণী শুনিয়া সবাই হইতেছে কৃতকৃতার্থ। 

গোবদ্ধনের বিখ্যাত ভজনসিদ্ধ বৈষ্ুব ছিলেন। কৃষত্দাস বাবাজী । 
সাধনজীবনের গোড়ার দিকে তিনি প্রবীণ সাধক জয়কৃষ্থদাস বাবাজীর 

উপদেশ লাভে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসজী তখন জয়পুরে 
অবস্থান করিতেছেন এবং জাগ্রত বিগ্রহ গোবিন্দজীর সেবা পুজায় 
নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। একদিন মহাসমারোহে 

জয়পুররাজের এক বিশেষ পুজা অনুষ্ঠিত হইল, ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা 

হইল ঢালাও ভাবে। পুজা! শেষে কৃষ্তদাসজী অন্যান্থ সেবকদের সঙ্গে 
বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন । 

কিন্তু অচিরেই তাহার দেহে মনে শুরু হইল এক মহ! উপদ্রব । 
কামের প্রচণ্ড বেগ বারবার আসিতে লাগিল তাহার ভজননিষ্ঠ দেহে। 
সাধক কৃষ্ণদাস বাবাজী বড় ভীতি-বিহ্বঙ্গ হইয়া পড়িলেন। এ বিপদে কি. 

করিবেন, কাহার কাছে যাইবেন, কিছুই ভাবিয়। পান না। হঠাৎ মনে; 
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পড়িল কাম্যবনের সিদ্ধ বাবাজীর কথ! । তাড়াতাড়ি জয়পুর হইতে ছুটিয়া: 
আসিলেন তাহার চরণতলে । 

আন্তিভরে সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাসের কাছে নিবেদন করিলেন, “বাবাজী 

দীর্ঘকাল গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করেছি, জ্বানতঃ; কোন অনাচার 
কোনদিন করিনি, তবে কেন আজ আমার এই হুর্ভোগ ? প্রসাদ গ্রহণ 

করার পরও কেন আমার চিত্তে কামরিপুর এই জঘন্য উৎপাত? 
তবে কি বুঝতে হবে আমার সাধনায় কোথাও গুরুতর ক্রুটি বিচ্যুতি 

ঘটেছে ? তাছাড়া, আমার মনে আর একটা প্রশ্নও জেগেছে । শুনেছি, 

মহাপ্রসাদ চিন্ময় বস্ত। কিন্তু তা গ্রহণ করার পরও আমার এই 

ছুরবস্থা কেন ? তবে কি আমার মত অভাজনের ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদের 

চিন্ময়ত্বের ব্যতিক্রম ঘটলো ?” 

স্বেহমাখা স্বরে সিদ্ধ বাবাজী উত্তর দিলেন, “জানতো বাবা, জীব 

বিষয়ের ক্লেদ আর পন্ষে ডুবে আছে চিরদিন। ভক্তির আগুনে সে কি. 

সহজে স্বলে উঠতে চায়? সাধককে আগে কঠোর সংযম ও তপস্তার 
মধ্য দিয়ে দেহ মনকে শুকিয়ে নিতে হবে, তবে দেখা যাবে আগুনের 

ক্রিয়া। মহাপ্রভু নিজেই তে! কৃচ্ছ, ব্রত সাধনের মধ্য দিয়ে জীবকে 
এ তত্ব শিখিয়ে গিয়েছেন। তিনবার শীতে স্নান, ভূতলে শয়ন__-এই 
ছিল তার সন্ন্যাস জীবনের চিরাচরিত অভ্যাস। তোমার এ বয়সে 

সাধন-কঠোরতায় একটু টিল দিলেই যে সর্ববনাশ। রাজার প্রদত্ত 
ভোগ-_মহাপ্রসাদ, তা ঠিকই। কিন্তু তা তুমি উদরপুত্তি করে খেলে 
কেন, বাবা? বিষয়ীর নিবেদিত প্রসাদ যদি খেতেই হয়ঃ তা খাবে 

কণিকামাত্র এবং তুলসী মঞ্জরী দিয়ে স্পর্শ কারে” 

«কিন্ত বাবাজী, মহাপ্রসাদ তো চিন্ময়, তা খেয়ে এমন অনর্থ হোল' 

কেন ?» | 

“মহাপ্রসাদ চিন্ময় তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই চিন্ময়কে তার স্বরূপে 
গ্রহণ করার সামর্্য তোমার জন্মেছে কি? বাবা, জৈব দেহের খোরাক 
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হিসেবে মহাপ্রসাদ কখনে! গ্রহণ করবে নাঃ তাতে পাপ হবে, আর দেহের 

দুর্ভোগও ঠেকানো যাবে না ।” 
কষ্ণদাস তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। 

নবীন সাধককে সন্সেহে বক্ষে জড়াইয়। ধরিয়া জয়কৃষ্ঞবাবা কহিলেন 

ণবাছাঃ তুমি আর জয়পুরের হট্টগোলে, বিষয়ীদের মধ্যে ফিরে যেয়ে না। 
এখানে দোমন-বনে বসে এবার ভজন শুরু কর, অচিরে পাবে মহাপ্রভুর 

কপা সম্পদ |» 

সিদ্ধবাবাজীর আশীষ ও উপদেশে উত্তরকালে এই কৃষ্ণদাস বাবাজী 

এক ভক্তিসিদ্ধ সাধকে পরিণত হন, গোব্ধনের সন্নিকটে নিজ ভজনাসন 

স্থাপন করিয়া আশ্রয় দেন বনু মুযুক্ষুকে। 

জয়কৃষ্জদাস বাবাজীর প্রেমভক্তির সিদ্ধাই সম্পর্কে ব্রজমণ্ডলে নান! 

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ও আচাধ্যেরা মাঝে 

মাঝে কাম্যবনে আসিয়া এই মহাত্মার কাছে রাগানুগ! সাধনের দিগ.- 
দর্শন নিয়া যাইতেন? বৈষ্ণবশান্ত্রের নিগৃঢ় তত্বসমূহের মন্ম তাহার শ্রীমুখ 
হইতে শ্রবণ করিতেন। এই সময়ে প্রেমতত্বের ব্যাখ্যান শুরু হইলেই 
সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেন-_সিদ্ধবাবাজীর শুধু গাত্ররোমই নয়, মস্তকের 
কেশরাশিও প্রেমবিকারের ফলে সজারুর কাটার মত শৃন্তে উত্থিত 
হইয়াছে। ভক্ত ও অভ্যাগতেরা নিনিমেষে চাহিয়া থাকিত এই 
অলৌকিক প্রেমবিকারের দৃশ্যের দিকে । 

সে-বার এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বৃন্দাবনের একদল উচ্চকোটির 

বৈষ্ণব সাধু ও আচাধ্য সিদ্ধবাবার কুটিরের কাছে সমবেত হইয়াছেন। 
সাধু ও আচাধ্যের! ভজনকুটিরে ঢুকিয়। মহাত্মার সহিত তত্বালোচনায় রত, 
আর অঙ্গনে অবিরাম চাঁলয়াছে উচ্চকণ্ঠের নামকীর্তন | কিছুক্ষণ নাম 
শ্রবণের পরই সিদ্ধবাব! দিব্ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন, প্রেমপ্রমত্ত 
হইয়৷ ছাড়িলেন এক প্রচণ্ড হুঙ্কার। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে 
'দেখিলেন, কুটিরের ছপ্পরটি সেই হৃঙ্কারে সশব্দে বিদীর্ণ হইয়! গেল! 
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একাস্তচারী বাবাজী মহারাজ কিন্তু লোকের আনাগোনা, বিশেষ 
করিয়া বিষয়ীর সংস্পর্শ মোটেই পছন্দ করিতেন না। সনাতনের 
বৈরাগ্যসাধন তিনি দীর্ঘকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাই 
বিত্তবান ব্যক্তি অথবা রাজরাজড়াদের এড়াইয়1 চলাই ছিল তাহার 
বরাবরের অভ্যাস | 

একবার কিন্তু বড় গোল বাধিল। বাবাজী মহারাজের সাধনস্থল 

কাম্যবন ছিল ভরতপুরের মহারাজার অধিকারভূত্ত। এই রাজা বড় 
বৈষ্ুবসেবাপরায়ণ। এত বড় একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব তাহার রাজ্যে 

বসবাস করিতেছেন, অথচ তিনি তাহার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিতে 

পারিতেছেন না, এ বড় খেদের কথা । প্রথমে বাবাজীকে প্রাসাদে 

আনয়ন করার সকল কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তারপর ভরতপুররাজ 
দৈম্ভরে আবেদন জানাইলেন, তিনি নিজেই বাবাজীর কুটিরে গিয়া 

তাহার কৃপা মাগিবেন। কিন্তু এ আবেদনও অগ্রাহা হইয়া! গেল। 

নিষ্ষিঞ্চন বৈষ্ণব সাধক বিষয়ী রাজার সংস্পর্শ হইতে সর্ব নিজেকে 

সতর্কভাবে দূরে রাখিতে চাহিতেছেন। 
একদিন জয়কৃষ্ণ বাবাজী ভিক্ষার জন্ত নিকটবর্তী গ্রামে গিয়াছেন, 

ইতিমধ্যে ভরতপুররাজ এক বৈষ্ণব ভিখারীর ছদ্মবেশে তাহার ভজন 
কুটিরের মধ্যে টুকিয়া এক কোণে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন। উদ্দেন্ঠ, 
বাবাজী মহারাজ যখন প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন তাহার চরণ ধরিয়া 
মিনতি করিবেন, আর করিবেন কৃপা ভিক্ষা । 

রাজার এ মনোভাব কিন্তু সর্বজ্ঞ বৈষ্ণব মহাত্মার অজান। রহিল 

না। ভিক্ষাপাত্র নিয়া রাজ! সেদিন বনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

তিনি এক চতুরতার আশ্রয় নিলেন_উচ্চ স্বরে গ্রামবাসীদের 
জানাইতে লাগিলেন কাতর আহ্বান। 

সবাইকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাইসবঃ শোন, আমার ভজন্ 
কুটিরে আগুন লেগেছে, তোমরা সবাই সেখানে ছুটে যাও, দয়া ক'রে 
আগুন নেভাও 1৮ 
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গ্রামের বু লোক ত্রস্তেব্স্তে বাবাজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত । 

কিন্তু একি কাণ্ড! আগুনের চিহ্নমাত্র তো কোথাও নাই। সবিম্ময়ে 

তাহার! দেখে, বাবাজীর কুটিরে গরতপুরের রাজা৷ দীন বেশে উপবিষ্ট । 

কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না--সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাসজী একটা ছল 

করিয়! রাজ সংস্পর্শ এড়াইয়। যাইতে চাহিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, 

সর্বজন সমক্ষে রাজাবাহাছ্রকে অপদস্থ করিয়া তাহার ভক্তিনিষ্ঠাও 
এভাবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। 

ভরতপুর-রাজ ভক্ত মানুষ, বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ। তাই সিদ্ধবাবাজীর 
সেদিনকার এ ছলনায় নিজেকে তিনি অপমানিত মনে করেন নাই। 

রাঁজসম্পদ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহাবৈষ্বের কাছে তিনি অপাংক্তেয়-_ 
এই চিন্তাই বরং সেদিন তাহার অন্তরের দৈম্ত ও আত্তি আরো ৰাড়াইয়া 

তুলিয়াছিল। আরও কিছুকাল পরে এই রাজা সিদ্ধবাবাজীর আশীর্বাদ 

পাইয়া ধন্য হন। 
জীবনের শেষপাদে বাবাজী বাহিরের সর্বব সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, 

নিমজ্জিত হইলেন নিগৃঢ় প্রেমসাধনার গভীরতম স্তরে । এই সময়ে 
একদল গোপবালক প্রায়ই তাহার ভজন কুটিরের সম্মুথে কোলাহল ও 
উপদ্রব করিত। নির্জনতাপ্রিয় বাবাজী তাই এ স্থান ত্যাগ করিলেন । 

গ্রামবাসীর] সবাই মিলিয়৷ তাহাকে গভীর অরণ্যে, আরো নিভৃত স্থানে, 
ভজনের স্ুৃবিধার্থ এক নৃতন কুটির বাঁধিয়া দেয়। এ স্থানে একান্তে 
অবস্থিত হইয়া তাহার সাধন ভজন চলিতে থাকে। 

একদিন বাবাজী অন্তরঙ্গ সেবা ও লীল। আস্বাদনে মত্ত রহিয়াছেন, 

হঠাৎ কোথা হইতে একদল গোপবালক তাহার কুটির প্রাঙ্গনে আসিয়া 
চীৎকার শুরু করিয়া দিল। বালকদের এ উপদ্রব তাহার অজানা নয়। 

তাই আপন মনে নিজ সাধনায়ই তিনি রত রহিলেন। কিন্তু শান্তিতে 

থাকিবার উপায় কই ? বালকদল চেঁচাইতে থাকে, “বাবাজী, ও বাবাজী, 

পিপাসায় আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে । একটু জল দাও ন! শিগ্গীর 
-করে।” ভজন কুটিরের ভিতর হইতে তবুও সাড়া শব্দ মিলিতেছে না। 
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সি দ্ধবাবা মহারাজ তখন অর্ধবাহা অবস্থায় । একমনে তিনি লীলারস 

'সম্তো গ করিতেছেন। 

পোপধালকেরা ছাড়িবার পাত্র নয়। গালাগাল দিয়া বলিতে থাকে, 

“বাঙালী বাবাজী, তুমি কেমন ভজন করছে! তা আমাদের জানা আছে। 

দয়াহীন ভজনকারীকে কশাই ছাড়া আরকি বলা যায়? তুমি কুটির 

থেকে এখনি বেরিয়ে এসো । ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমার প্রাণ বাচাও।৮ 

বালকদের টেঁচামেচিতে বিরক্ত হইয়। জয়কৃষ্দাসজীকে ভজন কুটিরের 
দরজা খুলিয়া বাহির হইতে হইল। 

দেখিলেন, দিব্যকান্তিযুক্ত একদল চঞ্চলমতি গোপবালক তাহার 

সম্মুখে ছুষ্টামী আর হুটোপুটি করিতেছে । সারা অঙ্গন একেবারে 
তোলপাড়। কি জানি কেন ইহাদের উপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই বাবাজীর মন 
বড় শান্ত ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল । 

সমন্সেহে গ্রশ্ন করিলেন, “লালা; তোমরা কোথ। থেকে এখানে 

এলে ? কোথায় থাক ? কি তোমাদের নাম, বলতো ? 

শ্যামকাস্তি একটি বালক আগাইয়৷ আসিয়া কহিল, __তাহার নাম 
কাহ্াইয়া, আর পার্থ দণ্ডায়মান সঙ্গীর নাম বলদেও। 

বাবাজীকে আর কোন কিছু বলিবার অবসর ন1 দিয়া বালকের 
দল কলরব করিয়া উঠিল, “বাবাজী, আগে জল দিয়ে আমাদের প্রাণ তো 
বাঁচাও, তারপর অন্য কথা ? 

সিদ্ধবাব! করঙ্গ আনিয়! শীতল জল ঢালিয়া দিলেন, করপুটে তাহা 
পান করিয়। গোপ নন্দনের! শাস্ত হইল। 

যাইবার সময় তাহারা সহাস্যে বলিয়া গেল “গ্যাখো, বাবাজী, 
তুমি তো! ঘরের ভেতর মাল! টপকাও আর ছু'চোখ বুজে বসে থাকো। 
এদিকে আমাদের হয় বিপদ | রোজ আমর ক্ষুধা তৃষ্ায় কাতর হয়ে 

এখান থেকে চলে যাই। কাল থেকে কিছু শীতল জল আর বালভোগ 

আমাদের জন্ত রেখে দিতে যেন ভুলো না।” 

গোপবালকেরা নাচিতে নাচিতে বনমধ্যে তথনি অন্তহিত হইয়। গেল । 
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জয়কৃষ্ণদাসজী গ্রসন্নমমনে আবার ভজন কুটীরে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ 
তাহার হস হইল ।5এ বালকের দল তে। বড় বিচিত্র! কি অপরূপ সুঠাম 
ইহাদের চেহারা, কি গতিচ্ছন্দ, কি মধুময় বুলি । এরা" যেন এ ধুলার 
ধরণীর নয়, কোন দিব্যলোকের অধিবাসী । তাইতো, এতক্ষণ তিনি যে 
অদ্ভুত বিস্মৃতির মধ্যে ছিলেন। ইহারা সত্য সত্যই কি গোপবালক-_ 
না আর কেউ? তবে কি সাধনার ধন আপনি যাচিয়া কাছে আসিয়! 

আবার লুকাইয়া পড়িল? 

্রস্তপদে তখনি ছুটিয়৷ গৃহের বাহির হইলেন। অঙ্গনে আসিয়া 

দেখিলেন,_বাঁলকের! আর নাই। আশ্চধ্য ! মুহূর্ত মধ্যে হুষ্ট বালকদের 

এমনি একটা বড় দল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল? ধ্যানস্থ হহয়া 
উপলব্ধি করিলেন, কৃপাময় কৃষ্ণ বলরাম আজ এই ছলনার মধ্য দিয়া 

তাহাকে চকিতে দর্শন দিয়া গেলেন । হায় হায়-_কেন তিনি তাহার 

ইষ্টকে চিনিতে পারিলেন না। ছুই চোখ বাহিয়া নামিয়া আসিল 

অশ্রুর প্লাবন। পরম দৈম্ত ও আর্তিতে ভূমিতলে পড়িয়া তিনি গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । 

অকন্মাৎ কাণে আসিল দৈববাণী। সিদ্ধবাবাজী ছুই চোখ মুছিয়া 

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। শুনিলেন, নটবরবেশ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়া কহিতেছেন, “জয়কৃষ, তুমি মনে খেদ রেখোনা । 

ধৈর্য ধর। আগামী কালই আমি উপস্থিত হবো তোমার কুটির দ্বারে__ 

দীর্ঘদিন নেবো তোমার স্বহস্তের সেবাপুজা ৮ 

পরদিন প্রাতঃকালে ভজনকুটিরের দ্বারে এক ব্রজমায়ী আসিয়া 
উপস্থিত। হস্তে তাহার পরম মনোহর এক শ্রীগোপালমূত্তি। তিনি 
কহিলেন, “বাবাজী এই বিগ্রহ আমি তোমাকেই দিতে এসেছি । আমি 
প্রাচীনা, অশক্ত হয়ে পড়েছি। প্রভুর সেবা পরিচর্যা আমার দ্বারা আর 
চলে না; এবার থেকে তুমিই এ'র সব ভার নাও ।" 

মহাঁজাগ্রত, দিব্যমধুর শ্রীবিগ্রহ ! বাবাজী শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 
কহিলেন, “মায়ী, প্রভুর উপযুক্ত সেবা করবো, সে সামথ্য আমার কই ? 
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গোপালের দধি ছুপ্ধ ছানা রোজ চাই, এ কাঙালের কুটিরে তা কোথায় 
মিলবে ? 

উত্তর হইল, “ওগো, সেজন্য তোমার চিন্তা কি? সেবার দ্রব্য 
তো জুটিয়ে দেব আমি 1” 

আনন্দবিহ্বল জয়কৃষ্ণ গ্রীবিগ্রহকে কুটিরের অভ্যন্তরে নিয়! গেলেন । 

সেই রাত্রে স্বপ্ধ দেখিলেন, বিগ্রহ হস্তে যে বৃদ্ধামায়ী তাহার নিকট 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নয়__স্বয়ং বুন্দাজী | 

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে সিদ্ধবাবাজীর মরলীল। 

সমাপনের লগ্নটির আর বেশী দেরী নাই । এবার নিত্যলীলায় প্রবেশের 

পাল। সেদিন ছিল চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি । বসন্তের শ্রী ও 

আনন্দের হাতছানি প্রেমসিদ্ধ মহাসাধকের হৃদয় সাগর উদ্বেল করিয়। 

তুলিয়াছে। রাগান্ুগা ভজনের সিদ্ধ সাধক তাহার পরম প্রাপ্তির আনন্দে 

হইয়াছেন দিশাহারা । 

ভক্তমণ্ডলী ও সমর্থ বৈষ্ব সাধকগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান । বাবাজী 

মহারাজের সারা দেহ অলৌকিক আনন্দের আবেশে থর থর করিয় 

কাপিতেছে। অষ্ট সাত্বিক বিকারের চিহসমূহ প্রকাশিত হইতেছে 
বারবার । দর্শন করিয়। সবাই বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক । ব্যাকুল কণ্ঠে 
বাবাজী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন, “ওগো আমার ঘাঘরী কোথায়, 
ওড়না কোথায়, কোথায় আমার কীাচুলি ?” 

চতুষ্পার্্স্থিত ভক্তজনের নয়ন অশ্রসজল হইয়৷ উঠে । কাহারও 
বুঝিতে বাকী নাই, রাগানুগা! ভজনের সার্থক সাধক, ব্রজমণ্ডলের ছুর্লভ- 

পুরুষ আজ খু'জিয়। পাইয়াছেন তাহার দিব্য পরিণতি । প্রিয় মিলনের 
পরম লগ্ন সমুপস্থিত। অভিসার-প্রস্তুতির কথা কহিতে কহিতে, 
প্রেমাশ্রুর ঢল বহাইয়! সিদ্ধ বাবাজী তাহার পরম অভিসারের পথেই 

সেদিন চিরতরে চলিয়া গেলেন । 
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শীর্ণদেহ; উলঙ্গ পাগল কাশীর পথে ঘাটে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায় । 
হুষ্ট ছেলের দল প্রায়ই তাহাকে ঘিরিয়া ধরে, কখনে। টিটকারী দেয়, 

কখনো বা করে নানা লাঞ্চনা | 

সে দিন রাজঘাট অঞ্চলে, এক প্রশস্ত গলির মোড়ে তাহাকে নিয়া 

ছেলেদের ভীড় জমিয়া যায়। কেহ ঠাট্র। বিদ্ধপ করে, কেহবা গায়ে 

নিক্ষেপ কবে টিল। পাগলের কিন্তু কোনই ভ্রক্ষেপ নাই। এক একটি 

টিল গায়ে আসিয়া পড়ে, আর সোল্লাসে বলিয়া উঠে জয় রাম, জয় 

রাম, জয় সীতারাম | 

অনূরস্থিত একটি গৃহে ঠিক এ সময়ে ধর্দমসভ! অনুষ্ঠিত হইচেছিল | 

কাশীর প্রখ্যাত আচার্য, সাধকপ্রবর শিবরামকি্কর সেখানে তত্ব 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ বাতায়ন পথে বাহিরে তাকাইলেন, 
রাস্তায় এ উম্মাদের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল | আচাধ্য চমকিয়! 
উঠিলেন। একি ! ইনি তো সাধারণ মানুষ নন ! সিদ্ধকাম, যোগ- 

বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ ইহার দেহে বর্তমান, অপরূপ 
অলৌকিক আলোক্ছটায় সারা মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত। চপলমতি বালকেরা 
এ কি কাণ্ড করিতেছে? এ ষে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্ি নিয়া খেলা করার 

মতই মৃঢ়তা৷ ! 
ধন্ম ব্যাখ্যা থামাইয়া আচার্য ত্রস্তপদে রাস্তায় নামিয়া আমিলেন 

ভক্তমগ্ডলী কৌতৃহঙ্গী হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিল। 
বালকদের প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আচাধ্য শিবরামকিন্কর পরম শ্রদ্ধাভরে 
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এ উন্মাদকে প্রণাম করিলেন। তারপর সঙ্গীয় শিহ্য ভক্তদের দিকে 

ফিরিয়া কহিলেন, “তোমরা সবাই একে চিনে রাখো । উনম্মাদের 

ছন্পবেশে থাকূলেও ইনি এক শক্তিধর মহাত্মা । মানব-হিতের জন্য 
অবতীর্ণ হয়েছেন। অচিরে কাশীর সাধক সমাজে এর তপঃসিদ্ধির 

আলোক আচরে ছড়িয়ে পড়বে । তোমরা সদাই লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন 

এঁকে বিব্রত না ক'রে, এর কোন ক্ষতি সাধন না কারে 1১ 

সেদিনকার এই উন্মাদই কাশীধামের ব্খ্যাত সাধক হরিহর বাবা। 

এই মহাস্বার অধ্যাত্মসাধনার অমৃত্ধার। প্রায় অদ্ধ-শতাব্দীকাল ব্যাপিয়। 

জনসমাজের উপর বধিত হয়, রামনান-সাধনার মূর্ত বিগ্রহরূপে সার! 

উন্তর ভারতে তিনি কীনিত হইয়া উঠেন। 

বিহারের ছাপব। জেপায় জাফরপুর নামে এক গ্রাম আছে, আন্বমানিক 

১৮২৯ খু্টাব্দে হরিহর বাবা সেখানে ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পুর্ননাশ্রমের 
নাম__সেনাপতি। পিত৷ ছিলেন সরযূপাধীর তেওয়ারা ব্রান্মণ। স্বচ্ছল 

মধ্য।বন্ত তাহাদের পরিবার গৃহে অর্থের অভাব অনটন কখনো! তেমন 

কিছু দেখা যায় নাই । 

কিন্ত হঠাৎ একদিন এই সুখের সংসারে দৈবের নিম্মম আঘাত 

নাময়া আসে। নিতান্ত অল্প বয়সেই সেনাপতি তাহার পিতা মাতা 
উভয়কে হারান। আশ্রয় নাই, অভিভাবক নাই, এই ছুঃসময়ে ঘনিষ্ঠ 

আত্মীয়দের দ্বারা তাহার! কয়টি ভাই প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

যৌবনে পা! দিতে না দিতেই সেনাপতির পরিবারে আবার নামিয়া 
আমে শোকের করুণ ছায়া । এক অনুজ ভ্রাতা সকলকে শোকসাগরে 

ভাসাইয়। অকালে লোকান্তরে চলিয়া যায় । সেদিনকার শোকের নিশন্মম 

আঘাত সেনাপতির হৃদয়ে শেলের মত [বিদ্ধ হয়। তরুণ হৃদয়ে জাগিয়া 
উঠে নির্বেবদ ও বৈরাগ্যের জ্বালা । মন তাহার সংসার ছাড়িয়া অন্ত 

কোথাও উধাও হইতে চায় । 

ছোটবেলা হইতেই এক সাত্বিক সংস্কার নিয়া ভিন জন্মিয়াছেন। 

এতকাল মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়! বেড়ানো ছিল তাহার এক 
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বড় কাজ। যে কোন স্থানে ধর্ম্মসভা দেখিলেই উৎসাহের সীমা থাকিত 

না। মগনীরাম নামে এক তপন্তাপরায়ণ ব্রহ্মচারীর বাস ছিল জাফরপুর 

গ্রামে ৷ সেনাপতি তাহার প্রতি বড় আকৃষ্ট ছিলেন, সময় 'পাইলেই তাহার 

পদপ্রান্তে আসিয়া চুপ করিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন। এই সাধকের 

পুণ্যময় স্পর্শ মুমুু তরুণের জীবনে এ সময়ে দৃরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার 

করিয়াছিল। 

সংসারের নান। ছুঃখ তাপে তাহার জন্মগত সংস্কার ক্রমে উদ্দীপিত 

হইয়া উঠিতে থাকে । ধীরে ধীরে অন্তরের গভীরে জাগিয়া উঠে তীব্র 
আলোড়ন। সন্াসজীবন গ্রহণের জন্য, ঈশ্বর দর্শনের জন্যঃ তিনি বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়েন । 

অচিরে সেনাপতি স্থির করিয়া ফেলেন জীবনের মৃখ্য উদ্দেশ্ট । যে- 
ভাবে হোক্ ভগবৎ দর্শন তাহাকে করিতেই হইবে । এজন্য চরম 
আত্মত্যাগের জন্য সর্ববতোভাবে তিনি প্রস্তত। কিন্তু অধ্যাত্বজীবনের 
পথসন্ধান তে। তাহার জানা নাই। এজন্য প্রয়োজন যে অনেক কিছুর । 

প্রথমেই চাই গুরুকরণ। তাই এখন হইতে দিনের পর দিন তিনি 

খুঁজিতে থাকেন এমনি এক সমর্থ সাধককে যিনি গুরুরপে তাহার 
জীবনতরীটি ওপারে পৌছাইয়! দিতে সমর্থ । 

গোধূলির গৈরিক আলো! সেদিন আকাশে আর মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে, গ্রামের প্রান্তে এক বৃক্ষতলে সেনাপতি একাকী আপন মনে 

বসিয়া আছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল এক পথচারী সন্যাসীর উপর | পরণে 

কৌগীন, শিরে জটার ভার, পরিব্রাজক সাধক পরমানন্দে অনূরস্থিত 
বনপথ দিয়া আগাইয়। চলিয়াছেন। 

কি জানি কেন সেনাপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার কাছে ছুটিয়! 
গেলেন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর কহিলেন, “বাবা, আমি 
বড় ছুর্ভাগা। এই ভবসাগরে কুলের কোন সন্ধান পাচ্ছিনে, দিশাহারা! 
হয়ে কেবলই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার দর্শনমাত্রই 
আমার মনে হচ্ছে, আপনারই মত কৌগীন সম্বল করে পথে বেরিয়ে 
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পড়ি। কৃপা ক'রে যদি অনুমতি দেন তো আজ এক্ষুণি, এখান থেকেই 
করি আপনার অনুসরণ । 

“মে কি বেটা হঠাৎ তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কোথায় চলে যেতে 
চাও? তাছাড়া, এই তরুণ বয়সে, খেয়ালের ঝেখাকে চিরতরে গৃহত্যাগ 

করাটা কি ভালো হবে ?” 

“বাবা, মনের দিক দিয়ে ঘর আমি ছেড়েছি অনেক দিন । এবার 

চাই সত্যকার আশ্রয়। আপনি দয়া ক'রে আমায় তা দিন। 

“শোন বেটা, আমি কখনে! কাউকে শিষ্য করিনে। এপথে আমি 

যাচ্ছি শোনপুরে, হরিহর ছত্রের মেলায় । জানো বোধ হয়, সেখানে 
বু সমর্থ সাধক এসে হাজির হন। কোন কোন ভাগ্যবান তাদের 

কৃপা লাভ কারে ধন্ঠ হয়। বেটা, তুমি যদি একান্তই গৃহত্যাগ কবতে 

ইচ্ছুক হয়ে থাকো, ছত্রের মেলায় এসো, সেখানে হয়তো ভাগ্যবলে 

কারুর কৃপা মিলে যেতেও পারে |” 

সেইন্মণেই এক বন্ত্রে সেনাপতি এ সন্ন্যাসীর সঙ্গী হন। আত্মপরিজন 

কাহাকেও কিছু না জানাইয়! চিরতরে করেন সংসার ত্যাগ । তখন 

তাহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর | 

মেলাক্ষেত্রে পৌছিয়! হরিহর নাথের মন্দিরের নিকটে মুমুক্ষু তরুণ 
এক মহাপুরুষের সান্সিধ্য লাভ করেন। এই মহাত্মার নিকট হইতে 
রামমন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেন, যোগ ও তন্ত্রের নানা গুঢ় সাধন উপদেশও 
এ সময়ে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হন। 

অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছত্রের মেল! ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা এবার 

তাহার তরুণ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, “বেটা, তৃমি অগোৌণে অবোৌধ্যায় 
চলে যাও। সেখানে সরযূর তীরে বসে, একনিষ্ঠ হয়ে, শুরু ক'র নির্দিষ্ট 
সাধন ভজন । আর একটা কথা সদাই স্মরণ রেখো, ভাগ্যবলে যে 

মানব দেহ পেয়েছো, তা হচ্ছে প্রভু হরিহরের গীঠস্থান । সাধন বলে 
এই গীঠকে জাগ্রত করে তৃলতে হবে, তারপর হরিহরময় হয়ে গিয়ে 

তোমায় লাভ করতে হবে পরমাত্মাকে |» 
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মহাত্মার এই উপদেশটি সেনাপতি এক দিনের তরেও বিস্মৃত হন 

নাই। পরম নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া নিজেরে অধ্যাত্ব- 
জীবনকে দিনের পর দিন তিনি সমৃদ্ধতর করিতে থাকেন” আপন ব্যক্তি- 

সত্তা ভুলিয়া গিয়া! সবাইকে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে থাকেন 
“হরিহর'-ভাইয়া নামে । 

অযোধ্যায় পৌছিয়! হরিহর ভাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। 
এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে পরমপুরুষ রঘুনাথজী আবিভূতি হইয়াছিলেন । 
তাহার পাদস্পর্শে এখানকার প্রতিটি ধুলিকণ! পবিভ্র, লীলাস্থানসমূহ 
তাহার স্মৃতিতে ভরপুর । পরম উৎসাহে দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি দেখিয়া 
বেড়ান। দিনরাত করেন গ্রভুজীর স্মরণ, মনন, অনুধ্যান | 

কিছুদিন পরে সরযূর তীরে কঠোর তপস্তা শুরু হয়। শীত গ্রীষ্মের 
বোধ নাই, আহার নিদ্রা নাই, তকণ সাধক একমনে সাধন ভজন করিয়া 

চলিয়াছেন। এই সময়ে তাহার কৃচ্ছ, ব্রত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিত। সারা দিন রাত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া! তিনি কাটাইয়! 
দিতেন আর ছুই চারদিন পর এক মুষ্টি ছাতু গলাধঃকরণ করিয়া 
কোনবক্রমে করিতেন জীবন রক্ষা । 

জাফরপুর গ্রামের একদল লোক সেবার অযোধ্যায় তীর্থ করিতে 
আসিয়াছে। সরধূ নদীতে স্নান তর্পণ করার কালে ডোরকৌগীন-পরা 
কচ্ছ, ব্রতী তরুণ তাপসের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। চিনিতে দেরী 
হইল না, এ তাহাদেরই গ্রামবানী সেনাপতি তেওয়ারী। কবে এক 
সাধুর সঙ্গে সে উধাও হইয়া গিয়াছে, এ যাব আর কোন সন্ধান 

পাওয়া যায় নাই। 
সকলে মিলগিয়া হরিহর ভাইয়াকে টানাটানি শুরু করিয়৷ দিল। 

কহিল, “বাপু হে, ঢের হয়েছে এবার গ্রামে ফিরে চল। সাধু হবার 

মত বয়স তোমার তো এখনো হয়নি । শুধু শুধু কেন এভাবে নিজের 
জীবনকে ব্যর্থ করবে, বলতো? গৃহস্থীতে থেকে কি ধর্মকর্ম হয় না? 
রাজ্যশুদ্ধ লোক তো! তাই করে যাচ্ছে” 
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দৃঢ়স্বরে হরিহর ভাইয়া উত্তর দিলেন, “আপনারা আমার শুভানুধ্যায়ী, 

আপনাদের দিক থেকে ঠিক কথাই হয়তো! আপনারা বলেছেন। কিন্ত 
আমার পক্ষে ঘরে ফেরা একেবারেই সম্ভব নয়» 

“কেন সম্ভব নয়, খুলে বল।» 

“শুনুন তবে। আমার এই আঠারো বৎসর বয়সেই সংসারের 
অসারত্ব আমি উপলব্ধি করেছি। মা, বাবা আর ছোট ভাই-এর মৃত্যুর 

ভেতর দিয়ে দেখেছি__মানুষ কত অসহায়, আর কত ভঙ্গুর তার জীবন। 

তাইতে। ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি । অযোধ্যার পুণ্যভূমিতে এই সরধু- 
তীরে আমি আমার ইষ্টদেব রামজীর সাধনায় ব্রতী। হয় তাকে লাভ 

করবো, নয়তো করবো এই দেহপাত। জেনে রাখবেন, প্রাণ থাকতে 
আমি আমার এ পথ ত্যাগ করবো না|” 

অগত্য। গ্রামের লোকদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় | বিষণ্ন বদনে 

তাহার! বিদায় গ্রহণ করে । 

কিছুদিন পরে হরিহর ভাইয়ার কৃচ্ছ, ব্রত ও সাধনার ফল কিছুটা 
ফলিল। দৈবযোগে প্রাপ্ত হইলেন চিহ্নিত গুরুর সন্ধান । 

সেদিন অতি প্রত্যষে অযোধ্যা পরিক্রমা শেষ করিয়া তরুণ সাধক 

লছমন্ গড়হির দিকে আসিতেছেন, হঠাৎ নদীতীর হইতে ভামিয়া৷ আসে 
মনোহর ভজন সঙ্গীত। মন্ত্রমুগ্ধবংৎ সেই সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া তিনি 

ছুটিয়৷ যান। দেখেন- উচ্চতটের নিয্নভাগে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, 

অবস্থিত এক মৃত্তিকা গোফা ৷ জটাজুট সমন্বিত এক প্রাচীন বৈষ্ণব 

সেখানে বসিয়। আপন মনে ভজন করিতেছেন। 

হরিহর ভাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা ভজন থামাইলেন। 
তারপর যে কথ! কয়টি কহিলেন, তাহাতে নবীন সাধকের বিস্ময়ের সীম! 

রহিল না। 

তিনি কহিলেন, “বেটা, তুমি এসে গিয়েছো। বেশ বেশ। তোমার 

জন্যই যে এতদিন আমি এখানে প্রতীক্ষা করছি। তোমার প্রাধিত ধন 
এবার মিলবে । পরম প্রভ্ রামচন্দ্রজীর আদেশে আমি তোমায় দীক্ষামন্ত্ 
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দান করবো । শুভলগ্রের আর দেরী নেই। এখনি তুমি সরযূর পুণ্য 
সলিলে স্নান ক'রে এসো 1” 

দীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। এবার হরিহর “ভাইয়ার সাধন 
জীবনে আদিল নৃত্ন জোয়ার। সারা দেহ মন প্রাণ তিনি গুরুনি্দিষ্ট 
সাধনায় উৎসর্গীতি করিয়া দিলেন । 

হরিহর ভাইয়ার গুরুজীর নাম জানা যায় না, এ নাম তিনি চিরদিন 
গোপন করিয়া গিয়াছেন। অন্তরঙ্গ মহলে 'মাঝে মাঝে শুধু কহিতেন, 

“আমার গুরুদেব ছিলেন মহাশক্তিধর । যোগ, তন ও বৈষ্তবীয় সাঁধন- 

পন্থা সব কিছুতেই ছিল তাহার অবাধ সঞ্চরণ 1” 

ভজন সাধনের কতকগুলি উচ্চতর পদ্ধতি হরিহর ভাইয়াকে আয়ন্ত 
করাইয়া গুরুজী একদিন কহিলেন, “বেটা, আমার প্রাথমিক কাজ শেষ 

হয়েছে, এবার বিদায়ের পাল।। তুমি আমার এই গোফার অভ্যন্তরে 
বসেই তজন সাধন কর। ইষ্দেব রামচন্দ্রজীর কৃপা অচিরেই মিলবে । 

তারপর সরষূতীর ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়বে পরিব্রাজনে । পরিব্রাজন 
শেষে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে। বারাণসীতে। সেইখানেই মিলবে তোমার 
সাধনার চরম সাফল্য |” 

সাশ্রুনয়নে গুরুদেবকে বিদায় দিয়! হরিহর ভাইয়া ব্রতী হন তীব্রতর 
তপস্তায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এ তপস্তা। ফলবতী হইয়া উঠে এবং 

ইষ্ট দর্শনের পরম সৌভাগ্য তিনি প্রাপ্ত হন। 
অতঃপর প্রভূ শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশ হরিহর ভাইয়াকে ঠেলিয়া দিল 

অধ্যাত্মজীবনের বৃহন্তর উপলব্ধির পথে। প্রতুজী কহিলেন, “বৎস, 
যে নামে তুমি পরিচিত হয়ে উঠেছ--সেই হরিহর নামকে জীবন্ত ক'রে 
তোল তোমার জীবনে । হরি ও হর একীভূত হয়ে মূর্ত হয়ে উঠুক 
তোমার সাধনসত্তায় _-অযোধ্যা ও বিশ্বেশখ্বর-ধাম কাশীকে গ্রথিত কর 

এক স্ত্রে। আশীর্বাদ করি, সাধনা তোমার অচিরে পূর্ণাঙ্গ হোক, জয়যুক্ত 
হোক। তবে, তার আগে দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব, শৈব ও তান্ত্রিক তীর্থ- 
গুলোর পরিত্রাজন শেষ করতে ভূলে! না।”? 
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সরযূতীরের গোফায় কয়েক বৎসর সাধন ভজন ক'রার পর হরিহর 

ভাইয়া সার ভারত পরিব্রাজনে বহির্গত হন । 

প্রথমে ইষ্টদেব রামচন্দ্রজীর লীলাস্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা তাহার প্রবল 

হইয়া উঠে । এই সময়ে চিত্রকুট, দণ্ডকারণ্য, নাসিক, রামেশ্বর প্রভৃতি 

স্থানে তিনি গমন করেন এবং এই সব পুণ্যভূমিতে বসিয়া গভীর তপস্তায় 

মগ্ন হন। অতঃপর দেশের দিকে দিকে ছড়ানো শৈব ও বৈষ্ঞবীয় 

তীর্থসমূহে তিনি পরিব্রাজন করিয়া বেড়ান। সর্বশেষে উপনীত হন 
কাশীধামে। এই মহাপুণ্যময় শিবভূমির প্রতিই বিশেষ করিয়া! হরিহর- 
ভাইয়ার মনপ্রাণ একান্তভাবে আকুষ্ট হয় এবং দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট 

কাল এখানেই তিনি কাটাইয়া যান। 

গোড়ার দিকে প্রধানতঃ কাশীর দক্ষিণস্থ বনাঞ্চলে তিনি অবস্থান 

করিতেন। তখনো বেনারস হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয় জন্ম লাভ ক'রে নাই, 

নাগোয়া৷ ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহ ছিল গভীর জঙ্গলে পরিবৃত। 
এ ছুরধিগম্য অঞ্চলে হরিহর ভাইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তাহার তপস্তার 

অনুষ্ঠান করিয়! চলিলেন। 
এসময়কার সাধন জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা। ছিল অসাধারণ । প্রচণ্ড 

নীতেও গায়ে এক টুকরা কাপড় থাকিত না। ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই, 

তাই আহারের জন্য কখনো তাহাকে সময়ের অপব্যয় করিতে দেখা যায় 

নাই । কেদারঘাটে রাজারাম চৌবে নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । 

সং, সাধননিষ্ঠ ও শাস্তরজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। এই 

চৌবেজীর সাথে হরিহর ভাইয়ার কি করিয়া যোগাযোগ হয় এবং ইহার 

পর হইতে চৌবেজী মাঝে মাঝে নাগোয়ার জঙ্গলে ঢুকিয়৷ সাধককে 

খুঁজিয়া বাহির করিতেন । এ সময়ে গামছায় বাঁধিয়া যংকিঞ্চিৎ ফলমূল 

তিনি নিয়া যাইতেন এবং তাহা দিয়াই কোনক্রমে হরিহর ভাইয়ার 

জীবনরক্ষা হইত। 

কষুমিবৃত্তির পরই দৃঢ়ত্রত সাধক আবার নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন 

আপন সাধনার গভীরে । 
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প্রায় সময়েই হরিহর ভাইয়ার জীবন কঠোরতর তপস্তার মধ্য দিয়। 
অতিবাহিত হুইত। মাসের পর মাস দেখা যাইত, তিনি বিবস্ত্র দেহে 

গঙ্গার চড়ার উপর দণ্ডায়মান । খরকরবর্ষা সুর্যের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়! 
রহিয়াছেন ধ্যানস্থ। 

আচাধ্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী এবং বাতরাগ-বাবার সান্নিধ্য এই সময়ে 

হরিহর ভাইয়ার সাধন জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিয়। দেয়। এই 
হই মহাত্ার সংস্পর্শে আসিয়া একদিকে বেদ বেদান্ত অধ্যয়নের স্থুযোগ 
যেমন তিনি প্রাপ্ত হন, তেমনি লাভ করেন অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতর 

নানা পদ্ধতির দিকৃনির্দেশ ।১ 

হরিহর ভাইয়ার বিশেষ সঞ্কল্প ছিল-__ পবিত্র পঞ্চক্রোশী কাশীধামে, 

বিশ্বনাথের নিজ পুরীতে, তিনি কখনো মৃত্র পুরীষাদি ত্যাগ করিবেন না। 
প্রতিদিন শেষ রাত্রে সন্তরণে গঙ্গার ওপারে চলিয়া যাইতেন, প্রাতঃ- 

কৃত্যাদি সেখানে সারিয়৷ আবার করিতেন প্রত্যাবর্তন। বধার ঝড় জল, 
আ্োতাবর্ত বা উত্তাল তরঙ্গ কোন কিছুতেই তাহার এই বিশেষ দিনচর্ধ্যাটি 

কোন দিন ব্যাহত হয় নাই। 

পুণ্যতোয়া গঙ্গা ছিল তাহার পরম প্রিয় । স্বেচ্ছাবিহারী সাধক মাঝে 
মাঝে বেগবতী গঙ্গামায়ীর বক্ষে ঝাঁপ দিতেন, কখনে। বা পঞ্মাসনে 

উপবিষ্ট হইয়া পরমানন্দে ভাসিয়া চলিতেন। 

পরবর্তীকালে হরিহর ভাইয়! তুলসীঘাটে অবস্থান করিতে থাকেন । 

এখানে আসার পর হইতেই বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ-কৃচ্ছ,ব্রতী এই 
স্পা পপি তত. আপস সস ্ পপ সস শা শী পেশ সপ আপ শশাশিসীসপাাপাশশাট শি শিট শত ৪ ৮ শি ্গ্শীশীশ শিপ শী 

» কেহ কেহ মনে করেন, বীতরাগ বাবাই হরিহর বাবার গুরুদেব, কিন্ত 
তাহা যথার্থ নয়। মহাত্মা বীতরাগ বাব! কয়েক বৎসর আগেও ন্বদেহে অবস্থিত 

ছিলেন। কাশীর পূর্বব দক্ষিণ কোণে, বনপুরওয়াতে সেইদিনও ১৯৫ বৎসর বয়স্ক 
নগ্রদেহ এই মহাত্মা! এক জনবিরল বাগিচায় বাস করিতেন । ১৯৬* সালে বীতরাগজী 
লেখককে নিজমুখে বলিয়াছেন, “হরিহর বাঁবাকো ময় দীকৃষ! নেহি দিয়! । লেকিন 
ইয়ে বাৎ ঠিক হায়, উহ হুমারা কুঠিয়ামে কুছ লাল ঠ্যরতে থে ।” 
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মহাসাধকের নিভৃত জীবনের গতিধারা কিছুটা পরিবন্তিত হয়। এখন 

হইতে ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারী মাঝে মাঝে তাহার সান্নিধ্যে আসিতে 
থাকে । ভক্তের! তাহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে ডাকিতে শুরু করে হরিহর-বাবা 
নামে । এই ভাবে হরিহর-ভাইয়ার উত্তরণ ঘটে হরিহর-বাবায় । 

একান্তচারী সাধক এবার জনজীবনের সমক্ষে আসিয়া দাড়ান পরম 
মঙ্গলকামী আচার্যরূপে । এই আচাধ্য জীবন কিন্তু কোনদিনই হরিহর- 

বাবার কাছে তেমন গ্রীতিপ্রদ হইয়া! উঠে নাই। স্বল্লসংখ্যক ভক্ত শিত্ু ও 
দর্শনার্থার বাহিরে মাপন মহিম। ও মাহাক্ব্কে কোনদিনই তিনি সহজে 

বিস্তারিত হইতে দেন নাই। 

নগ্ন সন্গ্যাসী হরিহর বাবা এ সময়ে এক একদিন কাশীর কন-জীবনে 

চাঞ্চাল্যের স্থষ্টি করিয়া বসিতেন। মহাস্বা ত্রেলঙ্গম্বামীর উলঙ্গত্ব নিয়া 
ইতিপূর্বেব মাঝে মাঝে যেমনতর সমস্যার উদ্ভব ঘটিত, হরিহর বাবাকে 

নিয়াও দেখ! দিত তেমনি নানা আলোড়ন । রাজঘাটের কাছে আচাধ্য 
শিবরাম কিন্করের ধন্মসভার নিকটে সেদিনকার ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়। 

এমনিতর এক আলোড়নই দেখা গিয়াছিল। 

মাঝে মাঝে কৌতূহলী পথচারীরা এই দিগম্বর সন্গ্যাসীকে ঘিরিয়া 
দীড়াইত, বর্ষণ করিত প্রশ্নবাণ। 

তাহার! বলিত, “সাধু, কোথায় তোমার আস্তানা ? আমাদের আজ 

তা ঠিক ক'রে বলতে হবে ।” 

উত্তর হইত, “হরিহর ভাইয়া যেখানে যেদিন থাকেন।” 

“আচ্ছা, তোমার প্রকৃত সাধন পথ কি, একটু খুলে বল।” 
“রাম নাম।” 

“কি তোমার পরিচয় ?” 

“পতিতপাবন রামচন্দ্রজীর চরণ কমলের দাস আমি । তাছাড়া, 

আর কিছু পরিচয় আমার তো৷ নেই।” 

“হরিহর ভাইয়া, আমাদের সংসার স্বালা ও শোক-তাপময় জীবনের 

কিছু ওষধ বাংলে দাও |” 
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“রামজীই শক্তি, রামজীই বন্ধু, রামজীই বৈদ্য। ব্যাকুল হয়ে 
নিষ্ঠাভরে জপে যাও শুধু রাম-নাম |” 

বনহুজন-মান্ত এই উচ্চকোটির সন্ন্যাসী একেবারে উলঙ্গ থাকেন, 
কোন কোন ভক্তের তাহা তেমন ভাল লাগিত না। দিগম্বরত্ব ঘুচানোর 

জন্য তাহারা মাঝে মাঝে ব্যগ্র হইয়। পড়িতেন। 

জোর করিয়া কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই 

আবার এ দিগম্বর অবস্থা । “কাপড় কোথায় গেল? -_ প্রশ্ন করিলে 

উত্তর-_“যিনি দিয়েছিলেন তিনিই খুলে নিয়েছেন । 
“সেবার একজন একখানি মুলাবান বস্ত্রে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থি দিয়ে তাকে 

সভ্য ভব্য সাজিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু আশ্চধ্য হয়ে 

অল্পক্ষণ পরেই দেখেন__-দিগম্বর অবস্থায় তিনি কোথা থেকে ফিরে 

আসছেন । বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভক্তটি জবাব-দিহির জন্য অপেক্ষা 

করছেন। কিন্তু এ লোকটির কাছে আসা মাত্রই শিশুর মত সরল 

হাস্তে বাবা বললেন, “গ্যাখো, আজ আমি আমার যথাসর্ববন্ধ দান 

করেছি ।৮ 

“আপনার জাবার যথাসর্ববস্য কি?” 

“তিনি বললেন, “মনিকণিকায় স্নান করে দেখি, একজন বন্ত্রহীন 

হয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে 

আমার যথাসর্ববস্ব, তোমার দেওয়া এ ভালে কাপড়টি তাকে দিয়ে 

দিলাম ।* 

“এ লোকটি হাসবে না কাদবে ঠিক করতে পারলো না ।৮”১ 

_. হরিহর বাবার শরীরে শীত বাগ্রীম্মের কোনই বোধ ছিল না। 
খেয়াল খুসীমত মাঘের তীব্র শীতে, উলঙ্গ অবস্থায়, গঙ্গার উন্মুক্ত ঘাটে 
প্রহরের পর প্রহর তিনি অতিবাহিত করিতেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সেবার 
একটি ধনী ভক্তের হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তখনি ছুটিয়া গিয়া চক 

»বারাণসীর হরিহরবাবা আশ্রম হইতে প্রাপ্ত বিশ্বনাথ-বাবার জীবনী-পাওুলিপি 
হইতে উদ্ধংত। 
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হইতে তাড়াতাড়ি একটি দামী কম্বল তিনি কিনিয়া আনেন । সবযত্বে 

উহা দ্বারা বাবার দেহ ঢাকিয়া দেন। 

পূর্বব অভ্যাস মত রোজই শেষ রাত্রে হরিহর বাবা গঙ্গায় বাপ দিতেন 

এবং দীর্ঘ সময় জলে ভাসিয়া বেড়াইতেন। ভক্তের দেওয়া এ মূল্যবান 
কম্বলটি তখন ঘাটেই গড়াগড়ি যাইত। ন্নান-সম্ভরণের শেষে বাবা 

তাহার খেয়াল খুশীমত অপর ঘাটে গিয়া উঠিতেন, পূর্বববৎ থাকিতেন 
বিবস্ত্র। 

ভক্তটি একদিন কহিলেন “বাবা, আপনি স্নান-তর্পণ করতে গঙ্গায় 

নামবার আগে দামী নতুন কম্মলট! কারুর জিম্মায় রেখে যান না কেন, 

তা হলে ওটা আর হারাবার ভয় থাকে না1% 

বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী চটপট উত্তর দিলেন, “আমর এত হিসাব, 
এত সতর্কতায় কি প্রয়োজন? যদি প্রয়োজন মনে ক"র, তোমার 

এ দামী কম্বল, ঠিক সময়ে এসে তুমি নিজেই তুলে রেখে যেয়ো । রামই 
আমার কম্বলের ব্যবস্থা করেছেন, দরকার হলে রাম নিজেই ত৷ 

কোথাও তুলে রাখবেন। আমার তা শুধু শুধু নিয়ে মাথ! ব্যথ! হবে 
কেনঃ বলতে। ?+; | পু 

সেবার কাশীতে শুরু হইয়াছে দারুণ গ্রীষ্মের তাগুব। 'জ্োষ্টের 
তীত্র দহনে পথে ঘাটে কাহারো টি'কিবার উপায় নাই-_-অনেক 

পথচারী লু'র উত্তাপে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে দেখা 

গেল, উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে এক পাথরের উপর মহাত্মা হরিহর 

বাবা ধ্যানস্থ হইয়া আছেন । বাবার ভক্ত বিজয়ানন্দ ব্রিপাঠী এ সময়ে 
তার খোজ করিতে আসিয়াছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়। তাহার বিস্ময় ও 

আতঙ্কের সীমা রহিল ন1। 

ত্রিপাঠীজী নিকটে গিয়। ব্যগ্রন্থরে প্রশ্ন করিলেন, “বাবাঃ এই 
অসহ্য গ্রীষ্মে, আগুনের মত গরম এই প্রস্তরথণ্ডে আপনি কি ক'রে বসে 

আছেন? আর শুধু শুধু এতো৷ কষ্ট করাই বা কেন ?” 
সমাহিতচিত্ত হরিহর বাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। ত্রিপাঠীজী 
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আবার তাহার প্রশ্রটি আবৃত্তি করিতেই বাবার আনন কৌতুকোজ্জল 
হইয়া! উঠিল। সহান্তে কহিলেন, “বেটা, তুমি তে বুঝতে পারছো! না, 
এতে আমার কত ন্ুবিধা । গ্রীক্ম দিয়ে সহাশক্তি বাড়াতে পারলে শীতের 

দিনে আর কোন কষ্টই অনুভব করবো! না |, 

ত্রিপাঠীজীর এবার মনে পড়িল, কৃচ্ছ-ব্রতী সন্াসীরা এরকমই 
করেন বটে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাস হইতেই তাহাদের 

তিতিক্ষাময় তপস্তা। শুরু হয়। | 

সেদিন দ্বিপ্রহরে স্নান সমাপন করিয়া হরিহর বাঁবা গঙ্গার ঘাটে 

বসিয়া আছেন। এই উলঙ্গ সন্যাসীকে অনেকেই ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা 

করে। কেহ কেহ পাতার ঠোঙ্গায় করিয়া তাহাকে খাবার খাওয়াইয়াও 

যায়। একদল ছুরন্ত বখাটে ছেলে অদূরে দ্রাড়াইয়া তাহার এই ভোজন 
পর্বব লক্ষ্য করিতেছিল। ঘাটটি জনবিরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই 

কুচক্রী তরুণেরা আগাইয়া আসিল। হরিহর বাবা তখন অদ্ধাবাহ 

অবস্থায় । ছুষ্টের। ঠোঙ্গায় করিয়। কিছুটা কাকবিষ্ঠা আনিয়! তাহার মুখের 
সম্মুখে ধরিলে অগ্নান বদনে তিনি তাহার সবটা খাইয়া ফেলিলেন। 

সেই দিনই রাত্রে দেখা গেল এ ছেলের দল মারাত্মক ভেদবমি ও 

কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে । 

এবার তাহাদের মনে জাগিল প্রবল আতঙ্ক । তবে কি গঙ্গার 

ঘাটের এ সাধুর প্রতি যে অসদাচরণ তাহার! করিয়াছে, সেভন্যই 
এই প্রাণাস্তকর রোগের আক্রমণ ? 

আন্ুপুব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ছেলেদের অভিভাবকের তখনি 

আপনভোল। উলঙ্গ সন্যাসীর কাছে ছুটিয়া আমিলেন। পদতলে পড়িয়া 
কহিলেন, “বাবা, অবোধ ছেলেরা আপনার মাহাত্য কি বুঝবে? 
এবারকার মত আপনি ওদের ক্ষমা করুন ।৮ 

উত্তরে তিনি কহিলেন, “আমার কাছে তে৷ ওর! কোন অন্তায় 

করেনি, করেছে প্রত রামজীর কাছে। যে যা ভোজনের জন্য এগিয়ে 
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দেয়, এই দেহে থেকে রামজীই ত৷ গ্রহণ করেন। তাই তোমরা ওদের 

জন্য তারই কৃপা ভিক্ষা ক'র। রাম নাম কীর্তন ক'র। প্রভূ আমার পরম 
দয়ালু, নিশ্চয়, অবোধ বাচ্চাদের নিরাময় করে তুলবেন। 

মহাঁসাধকের নির্দেশিত রাম নাম কীর্তনের ফলে এ ছেলের দল 

সেইদিনই সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়। 
হরিহর বাবার যোগ বিভূতি ও লোকোত্তর জীবনের খ্যাতি এই 

সময়ে ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে থাকে । বনু সংখ্যক ভক্ত ও মুুক্ষু 
অতঃপর এই সর্বত্যাণী, শক্তিধর সন্যাসীর সানিধ্যে আসিয়৷ উপস্থিত 
হন, অধ্যাত্ম-ীবনের পথ প্রদর্শকরূপে ভক্তিভরে তাহাকে বরণ করেন। 

হরিহর বাবার আচাধ্য জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্-_অগণিত নর- 

নারীকে রাম নামের উদ্দীপনা তিনি জোগাইয়াছেন, পরম পথের সন্ধান 

দিয়াছেন, কিন্তু কখনো! কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দান করেন নাই। রাম 

নামের মহিমা প্রচারের মধ্য দিয়াই এক বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী তিনি তৈরী 
করিয়া গিয়াছেন, কাশীধামের অধ্যাত্মজীবনে সধশরিত করিয়াছেন 

নৃতন ভাবতরঙ্গ ও নূতন মনুপ্রেরণা। 

হরিহর বাঁবার শরীর ক্রমে প্রাচীন ও অপটু হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া 
বিশিষ্ট ভক্তের! উদ্দিগ্ন হইলেন | সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, আর 

তাহাকে শৌচের জন্য সম্ভরণযোগে গঙ্গায় পারাপার করিতে দেওয়। 
হইবে না। এবার হইতে তাহার জন্য ব্যবস্থ! করা হইল এক বৃহদাকার 
বজরা। 

এখন হইতে বাবা আশ্রয় নিলেন ভক্তদের প্রদত্ত এ বজরার নূতন 
আশ্রমে । নাগোয়ায়, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সন্নিকটে এই বজরায় তিনি দিন 

যাপন করিতেন, সঙ্গে অবস্থান করিত কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক। 

প্রত্যুষে উঠিয়া একবার করিয়া হরিহর বাবা নৌকাযোগে গঙ্গার ওপারে 
যাইতেন, নিজের প্রাত্যকত্যাদি সরিয়া আসিতেন। 

* 'সম্মর্গ হরিহরবাবা-অন্ক সংখ্যা, ১৭ই জুলাই, ১৯৪৯ খৃঃ। 
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এই বজরার আশ্রমটি ছিল পবিত্র রাম নামের এক উৎস স্থল! 

সারা দিনরাত ভজন, কীর্তন ও রামধুন গানে এটি মুখরিত থাকিত । 
রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় ও" ভাষণে সেখানে 
প্রবাহিত হইত অধ্যাত্মরসের অপূর্বব প্রবাহ । 

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রম এ বজরাটি কেন্দ্র করিয়া! সে দিন 
নাগোয়াতে আলোড়নের স্ষ্টি হয় । বিশ্ববিগ্ভালয়ের কয়েকটি চধ্চলমতি 

ছাত্র হঠাৎ আসিয়া নৌকায় উপত্রব শুরু করে, বাবার সেবক ভক্তেক 
সাথে বচস! শুরু করিয়! দেয়, তারপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া কয়েকজনকে 

আহতও করে। 

হরিহর বাব! তো! মহা ক্রুদ্দ। আদেশ দিলেন, “আর এক মুহুর্ভও 
এখানে থাকা নয় । আরো উত্তরে, অসিঘাটে গিয়ে নোঙর কর ।৮ 

বাবার আদেশ প্রতিপালিত হইতে দেরী হইল ন1। 
এ ঘটনার সংবাদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাচাধ্য মদনমোহন মালবীয়জীর 

কাণে গেল। ছাত্রদের অশোভন আচরণের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত 

ব্যথিত হইলেন। 
তখনি মালবীয়জী হরিহর বাবার বজরায় উপনীত হইলেন। সঙ্গে 

কয়েকজন অধ্যাপক ও কাশীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। প্রণাম নিবেদন 
করিয়া মালবীয়জী যুক্তকরে কহিলেন “ছেলেরা অবোধ । আপনার 
মাহাত্ম্য তার জানবে কি করে? যে অপরাধ তারা করেছে সে জন্য 

আমরা আপনার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আপনি আবার কৃপা ক'রে 

নাগোয়ার ঘাটে বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাছে, নৌকা ফিরিয়ে নিন ।” 
বাবা স্মিতহান্তে কহিলেন, “ছুরস্ত বালকদের রামজী আগেই ক্ষমা 

করেছেন-_ আমার মনে তা নিয়ে কোন চাঞ্চল্য নেই । কিন্তু আমার মনে 

প্রশ্ন উঠেছে, তরুণদের মতিগতি যদি এমনি নিম্নস্তরের হয় তবে তাদের 

জন্য এই বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপন করা কেন? এত অর্থ সামর্থ্য ব্যয় ক'রে 

কোন্ ধরনের শিক্ষাই বা তাদের দেওয়। হচ্ছে ?” - 
মালবীয়জী মহামনা) উন্নত আদর্শ ও চরিত্রের নেতা । তৎক্ষণাৎ 
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সবিনয়ে মহাত্মার কথা মানিয়া নিলেন। কহিলেন, “আমরা আমাদের 
সাধ্যমত শিক্ষার আয়োজন করেছি। যে ত্রুটির কথা বললেন, তা৷ অবশ্যই 
সংশোধন করতে চেষ্টা করবো । ভগবং কৃপা ও আপনাদের আশীর্বাদ 

থাকলে তা হবে। কিন্তু বাবা, আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতেই হবে, 

আপনি বজ.রা' আবার পূর্ববস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন 1” 

“তা হয় না বেটা, এখন থেকে আমি এই পবিত্র অসিঘাটেই থাকবে । 
“দ্যাখো, প্রভু রামচন্দ্রজীর কি অদ্ভূত কৌশল ! এ শিবরূপী ছাত্রদের 
দিয়ে আমার নৌকাটিকে পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমারেখার ভেতরে কেমন 
ঠেলে দিলেন ।৮ 

ইহার পর মালবীয়জী আরো কয়েকদিন বাবাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 

করিতে আসেন । তাহার মনে একান্ত ইচ্ছা! জাগে, হরিহর বাবার সেবা 

যত্বের জন্য বিশেষ ব্যবস্থ। তান করিবেন । এজন্য একদিন পীড়াপীড়ি 

করিলে বাবা বলিলেন, “বেটা, প্রভূজীর দীনতম সেবকরপে তার 
চরণতলে আমি পড়ে আছি । আমার সেবার তো! কোন প্রয়োজন নেই ! 

তুমি যদি এজন্য সত্য সত্যই ব্যগ্র হয়ে থাকো তবে বরং এই তুলসী- 
ঘাটের সংস্কার সাধন ক'রে দাও । শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তুলসীদাস- 
গোস্বামীজীর এই সাধনপুত স্থান আজ জীর্ণ দশায় পড়েছে, গ্যাখো । 

এর কিছু একট! বিহিত ক'র।৮ | 

বাবার এই নির্দেশ পালিত হইতে দেরী হয় নাই। শেঠদের সাহায্যে 
মালবীয়জী তুলসীঘাট ও আশ্রমের সংস্কার করাইয়া দেন। 

হরিহর বাবার খ্যাতি ধীরে ধীরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। তাহার 

বজরাটি এখন হইতে পরিণত হয় এক পবিত্র পীঠস্থানরূপে । শুধু কাশী; 
অঞ্চলের ভক্ত সাধকগণই নয়, দেশ দেশাস্তর হইতে মুযুক্ষু ও আধ্যাত্মরস- 
পিপাস্থুর। এখানে এই শক্তিধর মহাত্মার কাছে জড়ো হইতে থাকেন । 

হরিহর বাবা ছিলেন স্বল্পভাষী, তাছাড়া, প্রায়ই রামরসে বিভোর 

হইয়া অন্তম্স্ধীন থাফিতেন। কিন্তু দর্শনার্থী ভক্তের দল বিশ্মিত হইয়। 
লক্ষ্য করিতেন, শুধু মহাত্মার ক্ষণিকের দর্শন ও স্পর্শনে মানুষের অন্তরে 
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ভারতের সাধক 

ঘটিত অপরূপ রূপান্তর ৷ শক্তিধর মহাপুরুষ মুহুর্তের মধ্যে নৃতন নৃতন 
আধারে বপন করিতেন অধ্যাত্মসাধনার অমোঘ বীজ । কৃপাবলে উন্মোচিত 
হইত শত শত মানুষের লোকোত্বর জীবনের দ্বার ৭ 

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রমটি ছিল নিরাশ্রয়ের এক পরমাশ্রয় । 

রোগ-শোক-ছুঃখ নিপীড়িত মানুষ যেমন এখানে দলে দলে হাজির 

হইত, তেমনি আসিত মুক্তিকামী সাধকের দল । এই সিদ্ধ মহাত্মার একটি 

কথায়, একটি গানের দৌহায়, কেহ পাইত শান্তির প্রলেপ, কাহারো ব৷ 

জীবনে স্বলিয়া উঠিত মুমুক্ষার আগুন । 
সাধারণ কাশীবাসী ভক্তদের জন্য তাহার উপদেশ ছিল বড় সহজ 

সরল। সদাই তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ. উদ্দীপন। জাগাইয়া মহাত্মা 

কহিতেন, “তোমাদের আবার ভয় কি? তোমরা রয়েছ খাস শিব-পুরীতে 
_জ্যোতিম্ময় মহাধামে । এই মহাধামে বসে রাম নাম নিরম্তর জপে 

যাও, সংসার চক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়ে এ নামকে কষে ধরে থাকো। 

সর্বব অভাব ঘুচে গিয়ে জীবনে ফুটে উঠবে অস্বত জ্যোতি |” 
ধ্যাননিমীলিত মহাত্মার মৃছধ মধুর কণ্ঠে সঙ্গীয় ভক্তদের জন্য প্রায়ই 

উচ্চারিত হইত £ 

অসারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্। 

কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাভ্যঃ শস্ত, পুজনম্। 

ধনী নির্ধন সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার হরিহর বাবার কাছে। 

সে-বার নেপালের মহারাণা কাশীতে আসিয়াছেন। লোকমুখে জীবন্মুক্ত 

মহাপুরুষ হরিহর বাবার খ্যাতি শুনিয়া তাহার অসিঘাটের বজরায় 
উপস্থিত হইলেন । বাবাকে প্রর্ণিপাত করিয়া কহিলেন, “বাবা, সার! 

জীবন রাজসিক মনোবৃত্তি নিয়ে তো কাটালাম । এবার ডাক পড়েছে 
ওপারের, ব্যাকুল হয়ে উঠেছি পারের কড়ির জন্য । ভক্তিধনের জন্ 

আমি কাঙাল । কিন্তু সংসারের জালে জড়িয়ে আছি, কি ভাবে ত৷ লাভ 

ক'রা যায়? কৃপা করে বলুন।” 

“মহারাজ, রামনাম ছাড়া পরমবস্ত পাবার আর কোন সহজ পস্থ। 
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হরিহর বাবা 

আমার জান! নেই ! বাল্িকী বল্মীকম্তপের ভেতর থেকে এই নামসাধন 
দেখিয়ে গেছেন। আপনার সংসার-বল্মীকও সাধনপথে বাধা হবে না, 

আপনি এ নামরসে মত্ত হয়ে পড়ন।” -_ স্সেহপুর্ণ কণ্ঠে হরিহর বাবা 
বলিয়া উঠিলেন। 

“কিন্ত বাবা, আমার যে মস্ত অন্থ্বিধা রয়েছে রাম নাম গ্রহণে । 

পুরুষান্ুক্রমে আমরা শৈব, এবার শিব ছেড়ে রামকে কি করে ইষ্ট ব'লে 
ধরবে ? তাছাড়া, শিবোপাসনা ছেড়ে রাম নামে সহজে মতি আসবেই 

বাকি ক'রে % 

“হরিহর ভাইয়ার কাছে শিব মার রামে কোন ভেদ নেই । জানেন 
তো, শিবস্য হৃদয়ং বিষ, বিষ্ুস্য হৃদয়ং শিবঃ| একই পরম সন্ত সর্ববত্র 

ওতপ্রোত রয়েছেন মঙ্গলময় শিবরূপে এবং মধ্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরাম- 
রূপে । এই স্থগ্টির সর্ববত্র সর্ব বস্তুতে যিনি সদা রমণ করেন সেই 

রামসত্ত। সবারই বুকে রসের ঢেউ দিয়ে যাচ্ছেন। একটু ব্যাকুল হলে, 
একটু ভক্তিপ্রেম দিয়ে ডাকলে সহজে তার জবাব মিলে । আপনি এই 

সহজ পথ ধরেই এগিয়ে যান !» 

বাবার বজরার সম্মুখে সেদিন কোন এক খ্যাতনাম। শেঠের সুসজ্জিত 

পালুকি আসিয়া থামিলঃ ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক শীর্ণদেহ, 
রোগজর্জর বর্ষীয়ান ব্যক্তি । সবাই ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাবার সন্মুখে 
নিয়। বসাইয়া দিল । 

এক নজরে রোগীটির দিকে একবার চাহিয়। নিয়া হরিহরবাব। কহিলেন, 

“একে এত কষ্ট দিয়ে কেন এখানে টেনে এনেছে! ? তোমরা তো! জান, 

রাম নামের দাওয়াই ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। তাই একে 

জপ করতে বলো ।” 

রোগীর আত্মীয় স্বজনের ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জানাইলেন, “বাবা, সে 

দাওয়াই প্রয়োগ করতে আমর ক্রটি করিনি । রাম নাম কীর্তন রোগীর 

সামনে অনেক কর! হয়েছে, রোগী নিজেও নাম জপ করেছে। কিন্তু কোন 

ফল হয়নি। বাবা, আপনার কৃপাদৃপ্টি ছাড়। উপায় নেই।» 
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ভারতের সাধক 

বাবার চোখ ছুটি মুহূর্তে স্বলিয়া৷ উঠিল। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া 
উঠিলেন, “ওরে কে আছিস, একে আমার সমুখ থেকে সরিয়ে দে। ফে 
রাম নাম অমোঘ-_যে নাম আমার একমাত্র সম্বল, তাতেই নাকি এর 
ছুঃখ যন্ত্রণার লাঘব কিছু হয়নি। তবে তো এর মত হতভাগ্য ছুনিয়ায় 

আর কেউ নেই। আমার সাধ্য কিষে এর কোন উপকার করি? 

শিগ্গীর একে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যা ।” 

শেঠের সঙ্গীরা হতাশ হইয়! তাহাকে ফিরাইয়! নিয়া যান। হৃদয়ে 
তাহাদের জ্বলিতে থাকে অন্থুশোচনার ম্বলা। রামনামসিদ্ধ মহাপুরুষের 

কাছে “রাম নামে কাজ হয়নি” বলাটা যে আদৌ শোভন ও যুক্তিযুক্ত 
হয় নাই, একথ! ভাবিয়। তাহাদের খেদের সীমা! রহিল না। 

খ্যাতনামা আচাধ্য, দেশনেতা ও রাজরাজড়াগণ বাবার কাছে আস। 

যাওয়া! করিতেন, নিজেদের ছুঃখে কষ্টে নানা সমস্তার সমাধানে তাহারা 

অলৌকিক শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করিতেন । অনুরূপ সমস্ত! নিয়! 
দীনহীন কাঙাল ও অন্তযজেরাও এই সমদর্শী মহাপুরুষের কাছে কম 
আনাগোনা করিত না। মৎস্যজীবী মংলু ছিল বাবার এমনি এক দীন 
দরিদ্র ভক্ত। একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি সে অসিঘাটের বজরায় 
আসিয়া উপস্থিত। বাবার সাথে তাহার এক গুরুতর পরানর্শ আছে। 

তাহার সাহায্য ছাড়! এ বিপদে নাকি মংলুর উদ্ধার পাওয়া কঠিন । 
রামনাম কীর্তন সবে মাত্র শেষ হইয়াছে । সার! দিনের ভীড় ও 

কোলাহলের পরে হরিহর বাব! শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন, এমন সময় 

বাবার এই ধীবর ভক্ত বিষগ্ন হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত। 
একান্তে ডাকিয়া নিয়া, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবা মংলুর দিকে চাহিলেন। 

সরল বিশ্বাসে সে তাহার হৃঃখের কথা নিবেদন করিল, “বাবা, কিছু 

দেনার দায়ে পড়েছি। পাওনাদারেরা বড় উৎপাত করছে। ভেবেছিলান 

কয়েকট। দিন গঙ্গায় সারা রাত জাল বাইবো, বড় মাছ কতগুলে। ধরা 

পড়লে দেনাটা শোধ হয়ে যাবে ।” 
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“তা কি রকম হচ্ছে টচ্ছে”- বাব! অন্তরঙ্গ স্থরে ধীবর ভক্তকে প্রশ্ন 
করিলেন । 

হতাশ কণ্ঠে মংলু উত্তর দিল, “ন! বাবা-_সেই জন্যেই তো আপনার 
কাছে আজ ছুটে আসা । গত কয়েকদিন যাবৎ জালে একটাও বড় মাছ 

পড়ছে না, গঙ্গা মায়ী এ অভাগার প্রতি একেবারে বিবূপ। বাবা, 
এবার আপনি একটু বলে না দিলে যে গোষ্ঠীশুদ্ধ না খেয়ে মরবো দেন! 
শোধ করা তো দূরের কথ।1% 

মংলুর সমস্যার কথা শুনিয়া হরিহর বাবা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
তাইতো, এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? 

কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবিয়৷ নিয়া অনুচ্চ কে কহিলেন, “শোন্ 
বেটা। তোর কোন ভয় নেই। রামনাম জপ করিস তো? বেশ, তেমনি 

করে যাবি। আর আগামী কাল রাতে গঙ্গায় জাল ফেলবার আগে 

পঙ্গামায়ীর দোহাই দিবি, অনুনয় বিনয় করবি। গঙ্গামায়ী সকলেরই 

মাতা, পাপী তাপী, দীন ছুঃখীর জন্য তার করুণার অন্ত নেই। তোর 

প্রার্থনা তিনি নিশ্চয় শুনবেন । দেখবি, কাল থেকেই জালে অনেক মাছ 
ধর! পড়বে ৮ 

কয়েকদিন পরে ধীবর হরিহর বাবার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত। 

মন তাহার উল্লাসে ভরিয়। উঠিয়াছে। যুক্ত করে নিবেদন করিল, “বাবা, 
আপনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, গঙ্গামায়ী আমার প্রার্থনা 
শুনেছেন। আজকাল জালে রোজ একগাদা করে বড় মাছ ধরা পড়ছে । 

আমার দেনা প্রায় শোধ হয়ে এলে বলে ।” 

বাবা তো মহ! প্রসন্ন । সহাস্তে কহিতে লাগিলেন, “গ্যাখ. মংলুঃ 

রামনাম আর গঙ্গামায়ী-__এ ছুয়ের কি কৃপা আর অপূর্ব মহিমা! দারিদ্র্য, 
দেহরোগ থেকে শুরু ক'রে সর্বব ভবরোগ এর! নাশ করেন। সাবধান, 

কখনে। যেন এ ছুটো! আশ্রয় ছাঁড়বিনে |” 

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিশ্যুদের কাছে হরিহর বাবার এই কৃপালীলা ছিল 
পরম বিম্ময়। উচ্চকোটির সাধবদের মুমুক্ষার ছার যে শক্তিধর মহাত্মার 
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কৃপায় মূতুর্তে উন্মুক্ত হইত, দরিদ্র মংলু জেলের মতসাভাব সমস্যার 
সমাধানেও তাহা নামিয়া আসিতে দেবী করিত না। সমদর্শী ব্রহ্মবিদ্ 
মহাঁপুরুষের পক্ষেই ইহা ছিল সম্ভবপর 

_.. সিদ্ধপুরুষ হরিহর বাবার দীর্ঘ জীবনে যোগবিভূতির বিস্ময়কর লীলা 
বহুবারই দেখা গিয়াছে । বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগী সাধকদের ব্যক্তিগত 

অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে ইহার নানা বিবরণ পাওয়া যায় । 

সেবার হরিহর বাবা কাশীর উপান্তে বীতরাগ বাবার সাধনকুটিরে 

অবস্থান করিতেছেন । চরম কৃচ্ছ, ও একাগ্র সাধনায় দিন অতিবাহিত 
হইতেছে । প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়। তিনি গঙ্গান্সান সমাপন করেন, 

তারপর ডুবিয়! যান তপস্তার গভীরে । সেদিন স্নানের সময় হঠাৎ এক 
তূর্ঘটনা ঘটে। ভাবতন্ময় সাধক প1 পিছলা ইয়! পড়িয়া যান এক নাগফণি 

কাটার ঝোপের উপর । সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া আনিয়া 

শুর্রাধা করিতে থাকেন। 

একটু সুস্থ হওয়ার পর হরিহর বাব! শুনিতে পান, প্রবীণ মহাত্মা! 
বীতরাগ বাবাও কিছুদিন আগে নদী তীরের এই কাটাগাছে আহত 

হইয়াছেন । রক্তপাতও নাকি বেশ কিছুটা হইয়াছে । এই সংবাদ শোনা 
মাত্র বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “গ্যাো, যে কাটাগাছ 
বীতরাগ-বাবার মত মহাপুরুষের রক্তপাত ঘটায় কাশীর গঙ্গাতীরে তার 
থাকবার কোন অধিকার নেই। নাগফণি গাছ এখন থেকে আর যেন 
এখানে না দেখা যায়।* 

বাকৃসিদ্ধ সাধকের এই বাক্য অচিরে সিদ্ধ হইয়া উঠে। সবিস্ময়ে 
সকলে লক্ষ্য করেন, কণ্টকাকীর্ণ নাগফণি গাছ আর কাশীর গঙ্গাতীরে 

জন্মাইতেছে না। 

কয়েক বংসর পরের কথা ৷ হরিহর বাব তখন তুলসীঘাটে বসিয়া 

কঠোর তপন্যা করিতেছেন । ইতিমধ্যে চারিদিকে তাহার যোগবিভুতির 
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খ্যাতিও কিছু কিছু রটিয়া গিয়াছে । মাঝে মাঝে আর্ত ও সুযুক্ষু নরনারী 
তাহার চরণতলে আসিয়া শরণ নেয়, ছুঃখ দহনের হাত হইতে মাগে 
তাহারা নিষ্কৃতি । 

একদিন গভীর রাত্রে বুক্ষতলে আসন বিছাইয়। হরিহর বাবা শয়ন 

করিয়া আছেন । অকস্মাৎ এক আর্ত চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়৷ গেল। 

সেই মহল্লার এক বৃদ্ধা ভক্ত প্রায়ই ভক্তিভরে তাহার কাছে যাওয়া 

আসা ক'রিত। হঠাৎ সে হরিহর বাবার আসনের সম্মুখে আসিয়া! আছাড় 
খাইয়া পড়ে। হতাশ হইয়া বলিতে থাকে, “বাবা; মহাসঙ্কটে পড়ে 

আমি এসেছি । আপনার কৃপা ছাড়া উদ্ধারের আর উপায় নেই। আমার 

ছেলে কল'কাতায় চাকুরী ক'রে । এইমাত্র সেখান থেকে তার এসেছে, 
সে কলেরায় মরণাপন্ন । বাবা? আমি বিধবা, দীন দরিদ্র । এই ছেলেই 

আমার একমাত্র সম্বল । আপনি কুপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন ।” 

“মায়ী কেন তুমি এতো উতলা হচ্ছো ? সর্ব বিদ্বুহর রামনাম জপ 

করতে থাকো, তাতে সব বিপদ কেটে যাবে ।»-- শাস্তত্বরে উত্তর দেন 

হরিহর বাবা। 

“না৷ বাবা, আমার মুখের নাম জপে কোন কাজ হবেনা । বিপদে 

পড়লেই তো ত1 জপ করি, কিন্তু বিপদ কাটে কই ? বাবা, আপনি নিজের 

হাতে আমায় একটা ওষুধ দিন ছেলের জন্য, তাই নিয়ে আমি আজই 
কলকাতায় রওনা হই 1৮ 

কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্বাস বাক্যই স্ত্রীলোকটি শুনিতে চায়না, 

ছুই চোখে কেবলই অবিরল ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা। আর যুক্তকরে 
বার বার সে মিনতি জানায় । 

অসহায়া নারীর ক্রন্দন মহাপুরুষের হৃদয় গলাইয়া দিল। প্রশান্ত 
কণ্ঠে তিনি কহিলেন, “মা তুমি আর এমন করে কেঁদে না, শাস্ত হও। 
সামনেই রাস্তার ধারে এ মুদি দোকান রয়েছে । ওখান থেকে আমার 
নাম করে একট। সোহর। ফল তুমি নিয়ে এসে।। আমি তোমার ছেলের 

রোগমুক্তির জন্য ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি ।” 
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বৃদ্ধা তখনি ছুটিয়া গিয়া সোহরা সংগ্রহ করিয়া আনে। 
ফলটি হাতে নিয়া মহাপুরুষ কিছুক্ষণ উহা! নাড়াচাড়া করেন। তারপর 

অক্ষুটস্বরে বলিয়া উঠেন- জয় রাম জয় রাম । সঙ্গে সঙ্গে এটি নিক্ষেপ 
করেন গঙ্গাগর্ভে। 

এবার করুণাঘন দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়! কহিলেন, “যা! বেটি, 
কলকাতায় আর তোর যাবার দরকার নেই। ছেলের অন্নুখ ভালে! হয়ে 
গিয়েছে! কালই তুই খবর পাবি। যা, এখন ঘরে গিয়ে পরমানন্দে রাম- 

নাম জপ.তে লেগে যা।৮ 

পরদিনই কলিকাতা হইতে বৃদ্ধার গৃহে আর এক জরুরী তার আসিয়া 

উপস্থিত-_রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মায়ের আর আসার 
কোন দরকার নাই। 

এই বৃদ্ধা যে কয় বৎসর বাঁচিয়। ছিল, প্রতিদিন প্রভাতে আসিয়া 

হরিহর বাবাকে দর্শন করিত, শিবজ্ঞানে করিত তাহার স্তবস্তৃতি। 

সেবার এক মন্দিরের উচ্চ সিড়ি হইতে পতিত হইয়া হরিহর বাবা 

গুরুতররূপে আহত হন। আঘাতের ফলে পায়ের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া 

যায়। ভক্তের তো৷ মহা ব্যস্ত হইয়। উঠিলেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে 

হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। 

অভিজ্ঞ সার্জনদের সন্দেহ, হরিহর বাবার পায়ের অস্থি ছুই তিন 

টুকরা হইয়। গিয়াছে । তখনি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়৷ ভগ্ন পদে 
অস্ত্রোপচার করা হইল। অস্থি পুনঃসংস্থাপনের শেষে ডাক্তারেরা 

'সবেমাত্র ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় ভারপ্রাপ্ত। নার্স 

ভীত সন্্স্ত হইয়া চেঁচাইয়। উঠে, “একি ! রোগী কোথায়? এই তো 
তাকে আমি বিছানায় শোয়া দেখলুম, এরই ভেতর কোথায় সে অদৃশ্য 

হলো?” ৰ 

ডাক্তারের! সবাই ত্রস্তপদে আবার ক্যাবিনে ঢুকিলেন। সত্যই তো 
রোগীর শব্যা খালি পড়িয়া! রহিয়াছে। ক্লোরোফত্ন্ম দ্বার! বেহু'স রোগী 
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হরির বাবা 
কি করিয়া এতটুকু সময়ের ব্যবধানে বাহাজ্ঞান ফিরিয়। পায় এবং স্থান 
ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়? এই রহস্য ভেদ ক'র! তাহাদের কাহারো 
পক্ষে সেদিন সম্ভব হইল না। 

ভক্তেরা সবাই তখনি ছুটিয়! গেলেন হরিহর বাবার আস্তানায় । 
সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাব! পরমানন্দে বসিয়া ভজন অনুষ্ঠান করিতেছেন ! 
কে বলিবে যে তাহার পায়ের অস্থি ভগ্ন এবং কিছুক্ষণ আগেই অস্ত্রোপচার 

করা হইয়াছে ? 
একটি ভক্ত অনুযোগের সুরে কহিলেন, “বাবা, এটা কি ভালো 

হলো? পায়ের হাড় আপনার ভেঙ্গেছে, বিচক্ষণ সার্জন দিয়ে অপারেশনও 

করিয়েছেন, তারপর এভাবে সবাইকে ব্যস্তসমস্ত ক'রে হাসপাতাল থেকে 
চলে এলেন কেন ?” 

মহাপুরুষ হাসিয়া কহিলেন, “গ্ভাখো? প্রারন্ধ বড় বলবান। তাকে 

জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, তাই নিজের পা! ভেঙ্গেছি, তারপর ডাক্তার দিয়ে 

কাটাছেঁড়া করানোও বাদ দিইনি । এতেই হয়ে গিয়েছে প্রারন্ধের ক্ষয়। 
তাই তো৷ হাসপাতালের বদ্ধ ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকা আর পোষায়নি। 
সটান স্বস্থানে ফিরে এসেছি।» | 

হরিহর বাবার সেদিনকার এই কাণ্ড দেখিয়া ডাক্তার ও ভক্তদের 

বিস্ময়ের অন্ত রহিল ন|। 

বিশ্বনাথ বাবা ছিলেন ইরিহর বাবার স্সেহধন্য এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য । 

একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বংসর কাল একনিষ্ঠ এই বাঙ্গালী সাধক 
তাহার গুরুর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, একান্ত সেবকরূপে চিহিত হইয়! 

গিয়াছেন। শক্তিধর গুরুর নানা কৃপালীলা ও বিভূতি লীলা তিনি 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গুরু মাহাত্ম্য বর্ণনার কালে বিশ্বনাথ- 
বাবা মাঝে মাঝে এই সব নিগুঢ় তথ্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে পরিবেশন 
করিতেন। তাহার একবারকা'র প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী এখানে আমরা 

বিবৃত করিব। 
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ভারতের সাধক 

সেবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহনে বারাণসীর নরনারী অস্থির হইয়া 
উঠিয়াছে। দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে সবাই প্রতীক্ষ। করিতেছে, 

বর্ষা সমাগমের। অসিঘাটের বজরায় সেদিন সান্ধ্য পৃজা ও আরতি 
শেষ হইয়া গেল। বিশ্বনাথবাবা গুরু মহারাজকে নিবেদন করিলেন, 

“বাবা, আপনার শরীরটে তেমন ভালো নেই, এদিকে সারাদিনই আজ 

লু'র দাপট গিয়েছে। ভাবছি এ সময়ে একবার আপনাকে গঙ্গাবক্ষে 

বেড়িয়ে আনবো । শরীরটে একটু ঠাণ্ডা হবে 1৮ 
বাবার অনুমতি মিলিল। কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তসহ শুরু হইল 

নৌবিহার । গঙ্গায় কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরার পর দেখা গেল, আকাশের 
কোণে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে পুষ্ পুপ্ত কালো মেব। ক্ষণকাল মধ্যে 
শুরু হইল এক প্রচণ্ড ঝণিক! । 

বিশ্বনাথ বাবা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অন্তরে অনুতাপও দেখা 

দিল। তাইতো, গুরু মহারাজ নিজে ভ্রমণে বাহির হইতে চান নাই, 
শেষটায় তিনিই নিজে তাহাকে এই বিপদের মুখে টানিয়৷ আনিলেন ! 

তাড়াতাড়ি বজরার মাঝিদের ডাকিয়া কহিলেন, “এক্ষুনি সব পাল 
গুটিয়ে ফেল। সাবধান ! ঝড়ের হাওয়ার ঝাপটায় বজর! যেন উল্টে 

না যায়।» 

হরিহর বাবা এতক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেত্র বজরার ভিতরকার কক্ষে 
উপবিষ্ট ছিলেন। শিষ্যকে ঘাবড়াইতে দেখিয়! এবার মুখ খুলিলেন। 

প্রশান্ত কে কহিলেন, “বেটা, এতো দুশ্চিন্ত। করে মরছে! কেন? আমি 
যেস্থানে আসন ক'রে বসে আছি, রাম নামের দিব্য শক্তি দিয়ে ঘের! 

যে স্থানঃ সেখানে এই নৈসগিক উৎপাত কি করবে, বলতো ? ভয় নেই। 

যষেঝড় এগিয়ে আসছে, তা আমাদের এই বজরার আশ্রমকে এডিয়ে 

যাবে । এখানকার কোন ক্ষতিই তা করবে না!» 

বিশ্বনাথ বাবার নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক অভূতপূর্ব দৃশ্ট । 
দেখিলেন, এরা বতের মত গর্জন করিয়া আসিয়া ঝড়বঞ্ধা কি যেন এক 

দৈবী প্রেরণায় বজরাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল । হরিহর বাব! 
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হরিহর বাব! 

তখন নীরব নিশ্চল, ধ্যানস্থ। প্ররুতির ছুষ্যোগকে নিয়ন্ত্রণের ঘে অদ্ভুত 
এম্বরয্য মহারাজ সেদিন প্রদর্শন করিলেন দীর্ঘকাল তাহা বিশ্বনাথ বাবার 
স্মৃতিপট হইতে মুছিতে পারে নাই ! 

মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরও হরিহর বাবার যোগৈশ্বর্যের প্রভাব ছিল 

অমোঘ । বেনারস বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডর অযোধ্যা! সিং ইহার এক মনোজ্ঞ 

বর্ণনা দিয়াছেন-_ 

সেদিন নাগোয়া অঞ্চলে মহা সোরগোল পড়িয়া যায়। কাশী- 

নরেশের একটি বৃদ্ধ হাতী ক্ষিপ্ত হইয়! গিয়াছে । রামনগরের চারিদিক 
লগ্ুভগ্ত করার পর সেদিন এই হস্তী পুঙ্গবের মার্থায় খেয়াল চাপে, 
গঙ্গা পার হইয়া সে বারাণসী শহর তোলপাড় করিবে । উত্তেজিত 

অবস্থায় বৃংহন-নাদে চারিদিক উচ্চকিত করিয়া উহা! গঙ্গাগর্ভে ঝাপ দেয়, 

সম্ভরণ শুরু ক'রে অসির তুলসীঘাট লক্ষ্য করিয়া । 

এই ঘাঁটেরই এক কোণে, বৃক্ষ ছায়ায়, হরিহর বাবা তাহার ইষ্ট 

ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষু ছুইটি নিষ্পলক, বাহাজ্ঞান নাই। উন্মত্ত 

হস্তী এবার বিরাট চীৎকার করিতে করিতে বাবার সম্মুখে আসিয়া 

উপস্থিত। প্রাঙ্গণের নরনারী সবাই আগে হইতেই ৩য় পাইয়া বহু দূরে 

সরিয়া গিয়াছে। ভীতি মিশ্রিত দৃষ্তিতে তাহারা চাহিয়া আছে এ ছুদ্ধর্ষ 

মারমুখী হস্তী আর আত্মসমাহিত সাধুর দিকে । এই মুহুর্তেই বুঝি বা 
পদতলে পিষ্ট হইয়া হরিহর বাবার ভবলীল৷ সাঙ্গ হয় ! 

কিন্তু একি অবিশ্বাস্য দৃশ্য উদ্ঘাটিত তাহাদের সমক্ষে ! হরিহর 
বাবার দিকে কিছুটা আগাইয়। গিয়াই হাতীটি কোন্ এক ইন্দ্রজাল বলে 

মুহূর্তমধ্যে শীস্ত হইয়া! ষায়। শুড়টি নীচু করিয়া আজ্ঞাবহ ভূত্যের মত 

থাকে দগ্ডায়মান। উলঙ্গ সাধকের প্রেমের নিগড়ে সে যেন চিরতরে 
বন্দী হইয়াছে, নিজস্ব কোন সত্তা আর নাই। 
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ভারতের সাধক 

উন্মত্ত হস্তীর এই অত্যাশ্চর্য্য রূপান্তরের স্মৃতি দীর্ঘদিন কাশীর 

জনমানসে জাগরূক ছিল ।১ 

দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ ও কঠোর তপস্তার ফলে হরিহর বাবার শরীর 
অপটু হইয়া পড়িতে থাকে । বয়সও ক্রমে পৌছে শতকের কোঠায় ! 
এই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছে লীলা 

সংবরণের আভাষ দিতেন । 

একদিন ভক্তেরা বলেন, “বাবা, আপনি ইচ্ছাময়, স্বতশ্ব ও ঈশ্বর- 

স্বরূপ। আপনি ইচ্ছে করলেই তো আরো বহু বংসর আমাদের মধ্যে 

কল্যাণের উৎস-রূপে বিরাজ ক'রতে পারেন | 

“তা কি করে হয় বেটা, রামজীর চরণে যে সব ইচ্ছে আমার 

নিবেদন করে দিয়েছি । তা কি আর ফেরানো যায় ?”-_স্সিপ্ধ মধুর কণ্ঠে 
মহাত্মা উত্তর দেন। 

“বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকে আমরা পরম ' শান্তিতে আছি, 

একটা নিরাপত্তার বোধ নিয়ে আছি। আপনি যেন ছেড়ে যাবেন না ।” 

“বেটা, জীব সত্তার কথ! ছেড়ে রামজীর পরম স্বরূপের কথা ভাবো । 

তিনি রয়েছেন সারা! স্থষ্টিতে ওতপ্রোত হয় । সেখানে তোমাদের আর 

আমার বিচ্ছেদ নেই কোনকালে ।» 

একদিন একান্ত সেবকদের ভাকিয়া বলিলেন “গাছ বড়ো জীর্ণ ও 

পুরাতন হয়ে গেছে । আর একে রাখা ঠিক নয়।” 
পরদিন হইতেই সমস্ত খাগ্ধ পরিত্যক্ত হইল ৷ দেহরক্ষার জন্য 

নিজেই ব্যবস্থা করিলেন__শুধু এক কমগুলু পবিত্র গঙ্গাবারি। সবাই 
বুবিলেন, ইহা! বাবার মহা! প্রয়াণের উদ্যোগ পর্বব| 

১ডক্টর অযোধ্যা সিং, “দি গ্লোরি অব হরিহর বাবা £ পৃঃ ১৭ 
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হরিহর বাবা 

অবশেষে ১৯৪৯ সালের পহেলা জুলাই তারিখে প্রতীক্ষিত লগ্নটি 
আসিয়! যায় । বাবার ইচ্ছান্ুসারে অগণিত ভক্ত; শিষ্য ও অন্ুরাগীদের 

দর্শনদানের জন্য তাহার কক্ষদ্বার উন্ুক্ত করা হয়। তারপর বেলা 
এগারোটায় তাহার শেষ আরতি সাঙ্গ হইবার পর চিরতরে তিনি ত্যাগ 

করেন শেষ নিঃশ্বাস । 

লীল! সংবরণের সংবাদ তখনই দাবানলের মত সারা বারাণসী ও 

সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়াইয়৷ পড়ে। সহস্র সহম্ম নরনারী আসিয়। ঘিরিয়া 

দাড়ায় হরিহর বাবার পবিত্র আশ্রমটিকে । সাশ্রনয়নে নিবেদন ক'রে 
তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের অধ্য ! 

চন্দন-চচ্চিত, পুষ্পমাল্য বিভূষিত, মরদেহটি স্থাপন কর! হয় একটি 
প্রস্তর-পেটকায়। সুসজ্জিত তরণীতে চাপাইয়া ভক্তগণ উহা মণিকণিকার 

ঘাটে লইয়া যান। তারপর বেদমন্ত্র ও রামধুন সঙ্গীত গাহিয় পেটিকাটি 
নিক্ষেপ করা হয় কল্লোলিনী গঙ্গার অভ্যন্তরে । 

বারাণসীর অধ্যাত্মপুরীতে হরিহরের যে মিলিত সম্তাকে মহাসাধক 
হরিহর বাবা আপন সাধনায় মূর্ত করিয়৷ তুলিয়াছিলেন, আজে তাহার 
জন্য সাধকজনের আকুতির সীম নাই। 

২২১ 



তিশা 

শিবচতুর্ঘিশীর পুণ্যতিথি। পুজার উপচার সংগ্রহ করার জন্ গৃহের 
সবাই আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। বালক নবীনচন্দ্রেরও এতটুক অবসর নাই, 
সারাদিন জননীর পিছে পিছে ঘুর্ঘুর করিয়াছেন আর নানা ফুট 
ফরমায়েস খাটিয়াছেন। সন্ধ্যার পর জননী কহিলেন, “বাবা নবীন, 

পুজোর তে সময় হয়ে এলো পুরুৎঠাকুর এসে পড়লেন বলে। এই 

অবসরে চট, ক'রে আমি খিড়কীর পুকুর থেকে একট ডুব দিয়ে আসি। 
তুই ততক্ষণে ঠাকুর ঘরে বসে পাহারা দে। লক্ষ্য রাখবি, আমার এত 
সব আয়োজন যেন নষ্ট না হয়।” 

জননী স্নানে গিয়াছেন। নবীন চুপচাপ পুজার কক্ষে একাকী উপবিষ্ট। 
সারাদিন ছুটাছুটির ফলে ক্লান্তি আসিয়াছে, খানিক বাদেই একপাশে 
মেঝেতে সে শরীর এলাইয়া দিল। ঘুম আসিতেও দেরী হইল না। 

জননী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুজার উপচারের দিকে 
তাকাইতেই চমকিযা! উঠিলেন। এ কি কাণ্ড! কয়েকটা ইছুর যে 
নৈবেছ্ের থালার উপর চড়িয়া চাল-কলা খাওয়া শুরু করিয়া দিয়াছে। 

তাড়৷ করিতেই সেগুলি লিঙ্গ-বিগ্রহের মাথার উপর দিয়! লাফাইয়া 

কোথায় অদৃশ্য হইয়া! গেল। 
ক্রুন্ধা জননী বালক নবীনকে জাগাইয়া তুলিলেন। ভরংসন। করিয়। 

কহিলেন, “কি কুক্ষণে তোকে এখানে পাহারা দিতে রেখে আমি চান্ 

করতে গিয়েছি। তুই ঘুমোবার আর সময় পেলিনে ? গ্ভাখ তো, ইছুর- 
গুলে! সবট! নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট করে গেল। আবার আমায় নৃতন করে থালা 
সাজাতে হবে। হ্যারে, এত অপদার্থ তুই !” 

৮০ 



তিব্বতী বাবা 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃপ্তভঙ্গীতে বালক উত্তর দিল, “আচ্ছা 
মা, যে ঠাকুর নিজের ভোগের চাল-কল! রক্ষা করতে পারে না, তার 

পুজোয় কি ফল, তা আমায় বলতে পারো ?” 
“সে কিরে, একি অলক্ষুণে কথা বলছিস্? তুমি কি শেষটায় 

নাস্তিক হবি নাকি ?” 

“না মা_ নাস্তিক নয়। এ হচ্ছে আস্তিকেরই কথা । ঈশ্বরকে 

এই কুঠরীতে বসিয়ে রাখতে, চাল-কলা ফুল-বেলপাতা দিয়ে ঘিরে 
রাখতে, আমার মন চায় না । আমার মন ব'লে-জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে, 
অনন্তকোটি গ্রহ তারায় তিনি ছড়িয়ে আছেন। হা?__মাঁ, সেই ঈশ্বরের 

কথাই আমি ভাবি।” 

“এ বয়সে এত পাকা পাকা কথা বলতেও শিখেছিস্্”-_মা সহাস্তে 

বলিয়া উঠেন। 

পুরোহিত স্মৃতিরত্ব মহাশয় ইতিমধ্যে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন । 

এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের কথা শুনিতেছিলেন। আগাইয়া 
আসিয়া নবীনের মাকে কহিলেন, “ন! মাঃ পাকামে। নয়, তোমার ছেলে 

তার সংস্কার অনুযায়ীই কথ! রলছে। অপূর্ব সাত্বিক চিহ্ন ওর সারাদেহে 
বর্তমান। নিশ্চয় পুর্বব জন্মের ত্যাগ বৈরাগ্যময় সাধন-সংস্কার নিয়ে এ ছেলে 
জন্মেছে । আমি ব'লে রাখ.ছি, বড় হয়ে এ বংশ উজ্জ্বল করবে ।” 

বালক নবীন কিন্তু ততক্ষণে পুজার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া 
গিয়াছে । জননী ধার প্রশান্ত কণ্ঠে এবার কহিলেন, *নস্মৃতিরত্ব মশাই, 

ভাবছি আপনার কথ। হয়তো ঠিকই । অনেকদিন আগের কথা । এক 
পরিব্রাজক সন্যাসী সে-বার আমার বাড়ীতে এসে হাজির। 

জ্যোতিষ-বিগ্ভায় তার খুব অধিকার । আমার হস্তরেখা দেখে তিনি 

বলেছিলেন,_-মা, তোমার ষষ্ঠ গর্ভে এক পুক্র সন্তান হবে এবং সে সন্তান 
হবে সংসারত্যাগী মহাত্বা। নবীন আমার সেই সন্তান, সত্যিই 
আমি বড় ভয়ে ভয়ে থাকি, কবে ব। সেই অভ্যাগত মন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী 

ফলে যায়।” 

খ্তী 



ভারতের পাধক 

মায়ের এ আশঙ্কা কিন্ত সত্যে পরিণত হয়। ছুই বৎসরের মধ্যেই 

নবীন পিতামাতা ও আত্ম-পরিজনের মায় অনায়াসে কাটাইয়া বাহির 

হইয়া পড়ে আধ্যাত্ম জীবনের পথে । উন্তরকালে পরিণচ্ত হয় সে এক 

মহাশক্তিধর ও সার্থকনাম! মহাপুরুষরূপে । দিগৃবিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ 

ক'রে তিববতী বাব! নামে । 

অধুনা পাকিস্থানের অন্তর্গত, সিলেট শহরের অদূরে, এক গগুগ্রামে 

আনুমানিক ১৮২০ সালে তিববতী বাবা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রাজচন্দ্ 

চক্রবর্তী ছিলেন দশ হাজার টাকা আয়ের একটি ক্ষুদ্র জমিদারীর 

অধিকারী । দান, ধ্যান এবং জনকল্যাণকর কন্মের জন্য এই অঞ্চলে 

চক্রবর্তাদের তখন বেশ সুনাম ছিল। রাজচন্দ্রের সহধম্মিণী ছিলেন পরম 

ভক্তিমতী । অতিথি সেবা, গৃহদেবতার পুজা ও পাল-পার্বণের কাজ 

কর্মে তাহার নিষ্ঠ। ও উৎসাহের অন্ত ছিল না । 

পুত্র নবীনচন্দ্র তখন স্থানীয় স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন, বয়স প্রায় 

পনের বংসর। আর পাঁচটি ছেলের মত তাহার স্বভাব নয়। খেলা- 

ধুলায় যেমন মন বসে না, তেমনি নাই কোন উৎসাহ স্কুলের লেখাপড়ায় ॥ 

সংসার বিরাগ দিনের পর দিন কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। একদিন, 

জননীকে ডাকিয়া কহিলেন, “্যাখে। মা, বেশ কিছুদিন যাবৎ কতকগুলে! 

প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করছে, কোন উত্তরই আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। 

কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায়ই ব! চলে যায়? এই স্ষ্টির মূলে 

কে রয়েছেন? কি তার স্বরূপ? কি জানি কেন এই প্রশ্বগুলো৷ আমা 

ভূতের মত পেয়ে বসেছে । আমি এও বুঝতে পেরেছি; সংসারের সব 

কিছু ত্যাগ ক'রে ন। বেড়িয়ে পড়লে আমার জীবনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর. 

কোনদিনই মিলবে ন1।” 

«এ সব তুই কি বলছিস্ পাগলের মত? ঘরে বসে কি ধর্ম হয় না? 

শাস্ত্র পাঠ কর্, সাধন ভজন কারু, তবেই মিলবে পরম বন্ত ।”-_-জননা 

করুণ সুরে বলেন। 

৭২৪ 



তিব্বতী বাব 

“না মা, তা হয় না। আমি সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছি। আজ 
রাত্রেই বেরিয়ে পড়বো আমার নৃতন জীবনের যাত্রা পথে। 

জননী কিছুক্ষণ বজ্্াহতের মত চুপ করিয়া রহিঙ্গেন। তারপর 
প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, ভবিতব্য খণ্ডানে৷ 
যায় না। তোর মুখে এই কথ৷ শুনবো, এ আশঙ্কায়ই এতদিন ছিলাম । 
এবার বুঝলাম, তোর জন্মের আগে অতিথি সন্ন্যাসী যা! বলে গিয়েছিলেন 

তা-ই ফলতে বাচ্ছে। মনে ভয় ছিল, কিন্তু এই সঙ্গে মনকে বুঝিয়ে 
কিছুটা স্থিরও ক'রে রেখেছিলাম । ইশ্বরের সন্ধানে যাচ্ছিদ্-_-আমি এতে 
বাধা দেবো না। আশীর্বাদ করি, কুল পবিত্র ও উজ্জল ক'র্।” 

“মা, তোমার এতদিনের দেবপুজ! সার্থক । সত্যই তুমি মহিয়সী”-- 
এ কথা বলিয়া নবীন মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন ক'রে। 

পিত৷ ও অন্তান্ত আত্ম-পরিজনের কাছে বিদায় নিয়! সেই রাতেই 
মুযুক্ষু কিশোর ঘর ছাড়িয়। চলিয়! যায়। 

এই সর্বত্যাগী কিশোরই উত্তর কালের শক্তিধর মহাপুরুষ তিববতী- 
বাবা। যোগ ও তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া শত শত আর্ত ও মুমুক্ষুর 

পরমাশ্রয় রূপে উত্তর ভারত ও তিববতের সর্বত্র তিনি কীত্তিত হইয়! 

গিয়াছেন। 

যাত্রার প্রাককালে জননী কহিলেন, “বাবা, নিয়তির আহ্বানে ঘর 

ছেড়ে তুই চলে যাচ্ছিস, বরণ করে নিয়েছিস্ ত্যাগ তিতিক্ষার জীবন । 

এ পথে হখ কষ্ট অনেক কিছু হয়তো তোর সইতে হবে। কিন্তু আমি 
তোর কাঙাল জীবনের কথা ভাবতে পারিনে। আস্তাবলে ছোট 
একট। টাট্ু ঘোড়া আছে, নিয়ে ঝা। তার পিঠে চড়ে পরিব্রাজন কর্ু। 
আর এই নে কিছু টাকা, এ দিয়ে কিছুদিন তোর গ্রাসাচ্ছাদন চলবে। 

আর একটা কথা পালন করিস্। গৃহস্থের অল্প কখনে। ভিক্ষা! করবি না, 
তাতে হীনমন্ত হয়ে যেতে হয়। ভিক্ষা যদি গ্রহণ ক'রতেই হয়, ক'রবি 

মঠ মন্দির বা আখড়ায়” 

্ ২২৫ 
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মাতার অনুরোধ রক্ষা! করার প্রতিশ্রুতি দিয়া পুত্র চিরতরে রি 
তাহার কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। 

নবীনচন্দ্রের গম্যস্থান আপাতত গঙ্গাতীরের সির্ধপীঠ কালীঘাট। 
পিতার অতিথিশালায় অনেক সময় পরিব্রাজক সাধু সন্্যাসীর আগমন 

ঘটিত। ইহাদের মুখে তিনি শুনিয়াছেন__উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ভারতের সব বড় বড় মহাত্মারাই এই সিদ্ধপীঠ দর্শন করিতে আসেন। 

নবীন মনে ভাবিলেন, প্রথমে সেখানে গিয়। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান 

করিবেন। যদি না মিলে, অগ্রসর হইবেন আরো পশ্চিমের দিকে । 

কলিকাতা নগরী তখনে। দান! বাধিয়। উঠে নাই, আর ভবানীপুর 

ছিল অরণ্যবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র জনবিরল গ্রামমাত্র । এই গ্রামেরই এক 

প্রান্তে, ভাগীরথীর তীরে জাগ্রত সিদ্ধগীঠ কালীঘাট। দূর দৃুরাস্ত 
হইতে বন্থ সাধু সন্ন্যাসী এই সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। দেবী 
দর্শন করিয়া কেহ সন্নিহিত নিজ্জন বনভূমিতে সাধন ভজন করেন, কেহ 
বা আগাইয়। চলেন সাগরদ্বীপ এবং কামাখ্য। পাহাড়ের পথে । 

কিছুদিন এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার পর নবীন গযায় আসিয়! 

উপস্থিত হন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গয়ার এক শীর্ষস্থানীয় কবিরাজ, 

শান্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলিয়াও শহরে খুব নাম ভাক। তরুণ পরিব্রাজক 

নবীনচন্ত্র হঠাৎ একদিন তাহার নজরে পড়িয়া যান। উপাধ্যায়জী বলেন, 

«বেটা তোমার চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি রয়েছে, ভবিষ্তৃতে তুমি কৃতী 
পুরুষ বলে সর্বত্র সম্মানিত হবে। এভাবে অযথ। ঘোরাফের। ক'রে 
অমূল্য জীবন নষ্ট করছে! কেন? আমার কুঠিতে এসে বাস ক'র। 
দর্শন আর বৈগ্যশান্ত্র শিক্ষা ক'র। এতে আমার মঙ্গল হবে ।” 

“কিন্ত আমি তো বসে বসে আপনার অন্ন ধ্বংস করতে পারবো না। 

গৃহস্থের অন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করতে আমার জননীর নিষেধ আছে । *-উত্তরে 
জানান নবীনচন্দ্র। 

“মাতৃ আজ্ঞা তুমি পালন ক'রে চল বেটা, তাই তো আমি চাই॥ 
বেশ তে, তুমি উপার্জন করেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাও । আমার 
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কবরেজ-খানায় সাহাষ্যকারী কন্মীর দরকার আছে। তুমি সেই কাজ 
ক'র, তার পরিবর্তে আমার গৃহে ছুবেলা আহার কর । এতে তো৷ 

তোমার আপত্তি হবার কথা নয়? এই স্থষোগে, তুমি কবিরাজী শান্তর 

হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ পাবে। তুমি যখন পরের অন্ন গ্রহণে 
ইচ্ছুক নও, তখন এমনি একটা অর্থকরী বৃত্তি তোমার শিখে নেওয়! 

ভাল নয় কি?” 
নবীন রাজী হইয়া গেলেন। মনে ভাবিলেন, জননীর দেওয়া টাকা 

ইতিমধ্যে নিঃশেষ প্রায়। থলিয়া হইতে কিছু চুরি গিয়াছে, বাকিটা 
ব্যয়িত হইয়াছে এ কয় মাসে খাছ্ত্রব্য ক্রয় করিতে। টাট্ু ঘোড়াটিও 

গঙ্গ। পার হওয়ার আগে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। এবার কবিরাজী 

বি্যাটা মোটামুটিভাবে মায়ত্ত করিয়৷ নিলে সুবিধাই হয়। পরিব্রাজক 
জীবনে লোকের চিকিৎসায় ব্রতী হইলে পরোপকার করা যেমন হইবে, 

তেমনি হইবে জীবিকার একট। ব্যবস্থা । ভিক্ষার জন্য কাহারে। কাছে 

হাত পাতিতে হইবে না । 
গয়ায় উপাধ্যায়জীর আশ্রয়ে একে একে তিন বংসর অতিবাহিত 

হইয়া গেল। এবার নবীন বড় ভাবিত হইয়া! পড়িলেন। বৈগ্যশান্ত্রের 

মোটামুটি একট! ধারণ! তাহার হইয়াছে, ওষধপত্র দিবার রীতিপদ্ধতিও 
কিছুট। আয়ন্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাহার জীবিকা নির্বাহের পথ 

হয়তো কিছুট। সুগম হইবে । কিন্তু মুমুক্ষার যে আকাঙ্ষ। নিয় গৃহত্যাগ 
করিয়া আনিয়াছেন, তাহার তো! কিছুই হইল না । এভাবে সময় নষ্ট 

ক'র! তো মার চলে না। পরের দিনই সবার অলক্ষ্যে সরিয়। পড়িলেন, 
পা বাড়াইলেন বারাণসীর পথে । 

পরিব্রাজন ও উপযুক্ত গুরু অন্বেষণের নেশা নবীনকে এখন পাইয়া 
বসিয়াছে। বারাণসীতে বিশ্বনাথ দর্শনের পর সাধুদের মঠ ও আখ্রায় 
কিছুকাল ঘুরিয়। বেড়াইলেন। তারপর একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে 
পদত্রজে উপনীত হইলেন বৃন্দাবন ধামে | 

কুজে কু, মঠে মন্দিরে, অলিতে গলিতে সর্বত্র কেবল 'জয় রাধে 
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ধ্বনি। কৃষ্ণরাধারাণীর সেবা! পুজা আর লীলা-অনুধ্যানে এখানকার 
সাধু সমাজ বিভোর। ভক্তিরসে রসায়িত বৃন্দাবন ধাস। কিন্তু কি জানি 
কেন এই পরিবেশ নবীনের তেমন মনঃপৃত হইল না। স্থির করিলেন, 
কয়েকদিনের মধ্যেই কাশ্মীর যাত্রা করিবেন । 

যমুনার ঘাটে বেড়াইতে গিয়া সেদিন তাহার এক বন্ধু জুটিয়া 
গেল। যুবকের নাম জগন্নাথ চৌধুরী, এখানকার এক প্রতাপশালী 
জমিদারের তনয়। নবীনের চেহারা ও হাবভাবে আকৃষ্ট হইয়া চৌধুরী 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিলেন। নবীনের মত তাহারও 
ঘর সংসারে নিরাসক্তি আসিয়া গিয়াছে । কোন শক্তিমান গুরুর কাছে 

দীক্ষা নিতে হইয়াছেন কৃতসম্বল্প ৷ ৰ 
কথা প্রসঙ্গে চৌধুরী একদিন কহিলেন, “ভাই, তোমার ও আমার 

জীবনের উদ্দেশ্য প্রায় এক-__তাই তোমায় একটা গোপন খবর খুলে বলি। 

কয়েকদিন হয়, আমি একটি কাপালিক মহাত্বার সংস্পর্শে এসেছি। 

শক্তিসাধনায় ইনি সিদ্ধ, শুধু তাই নয়, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারও করতে 

পারেন। আমি বলি কিঃ চল আমর! ছুজনে তার কাছ থেকে দীক্ষা 
গ্রহণ করি। শক্তিসাধনার পথে মোক্ষ লাভ নাঁকি খুব তাড়াতাড়ি হয়। 
যাবে আমার সঙ্গে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে ?” 

নবীন তৎস্টণাৎ রাজী হইলেন। ভাবিলেন, এ কয় বংসর তো বৃথা 

ঘোরাঘুরিতে নষ্ট হইয়া গেল। সত্যকার শক্তিমান সাধকের দর্শন তাহার 
ভাগ্যে হইয়৷ উঠিল না। চৌধুরী যাহা বলিতেছেন, তাহা৷ সত্য হইলে 
এই মহাপুরুষের আশ্রয়ই তিনি গ্রহণ করিবেন । 

প্রশ্ন করিয়া জানলেন, শক্তিসাধকটি অবস্থান ক'রেন বৃন্দাবনের 
উপ্টাদিকে, যমুনার অপর পারে ধারোয়ার নিবিড় অরণ্যে । এখানকার 

এক প্রাচীন মন্দিরে, নিজ্জন পরিবেশে, তিনি কি এক সঙ্থল্প নিয় তপস্তা 

করিতেছেন। মহাত্মার অনুমতি পাইয়া সুযোগ মত চৌধুরী একদিন 
নবীনকে নির! সেখানে উপস্থিত হইলেন। 

কুষ্ণবর্ণ আজামুলম্বিত বাহ, ভীমকায় মহাপুরুষ । মাথায় রম্ষ 
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জটার ভার, রক্তবর্ণ হুই চোখ ভাটার মত ম্বল শব করিতেছে। স্বয়ং 

কাল ভৈরব যেন এই নির্জন বনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
ভীতি-সন্ভ্রম মিশ্রিত অন্তরে নবীন এই মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 

করিলেন। সেদিন বেশী কিছু কথাবার্তা হইল নাঃ সত্বর উভয়কে বিদায় 
নিতে হইল । 

কাপালিককে দর্শন করিয়। নবীন মহা! উৎসাহিত। মিন্মিনে ভক্তির 

পথ কোনদিনই পছন্দ তাহার নয়। ভাবিলেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষের 
আশ্রয় পাইলে কৃতার্থ হওয়া যায় । 

কয়েকদিন পরের কথা । চৌধুরী হস্তদন্ত হইয়৷ নবীনের কাছে 
আসিয়৷ উপস্থিত। সোৎসাহে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “মস্ত বড় 

স্থযোগ এসেছে আমাদের ছুজনের জীবনে । মহাত্মার সঙ্গে এইমাত্র 
দেখ করে এলাম। তিনি বললেন, __-পরশুদিন রাত্রে, অমানিশার মধ্য 
যামে, শক্তি সাধনার একটা বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। তারপর 

শবদেহে জীবন সঞ্চার ক'রে এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হবে। এ সময়ে 

আমাদের ছুজনকেই তিনি উপস্থিত থাকতে মন্থুমতি দিয়েছেন । আরে 

নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন যমুনায় স্টন ক'রে নববন্ত্র পরে" সেখানে 
যাই। কিজানি, হয়তো বা আমাদের ছুজনকে কৃপা ক'রে দীক্ষা ও 

সাধন তখনি দান করবেন।” 

নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগে যমুনা অতিক্রম করিয়া উভয়ে 
ধারোয়া'র জঙ্গলস্থিত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মশালের আলে!কে 

ভিতরকার কক্ষটি আলোকিত। ভীমকাস্তি মহাপুরুষের চেহারা আজ 
যেন আরো উগ্র, আরো ভয়ঙ্কর । গলায় হাড়ের মাল। প্রপন্থিত, ললগাটে 
বৃহৎ রক্তচন্দনের টীকা । কারণবারি পান করার ফলে আয়ত নয়ন 

হুইটি আরে রক্তিম হইয়! উঠিয়াছে। উপুড় হইয়! পিছন ফিরিয়া একটি 
মৃৎপাত্রে ক্রিয়া সাধনের উপচার সাজাইতে ব্যস্ত। তরুণ ভক্তদ্বয় কক্ষে 

ঢুকিতেই গন্ভীর কে কহিলেন, “তোমরা! এসে গিয়েছ-_ উত্তম | 
পাশাপাশি যে আসন ছুটি রাখা আছে, তাতে উপবেশন ক'র।” 
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নবীন ও চৌধুরী ছুজনেই বাক্য ব্যয় না করিয়া যন্ত্রচালিতবৎ আসন 
পরিগ্রহ করিলেন । 

এক পার্থে একটি বৃহদাকার মৃন্য় দীপাধারে প্রদীপ ম্বলিতেছে। 

হস্তস্থিত একটি ভাণ্ড নবীনের হাতে আগাইয়া দিয়া কাপালিক কহিলেন, 

সতর্ক থেকো, আর লক্ষ্য রেখো-দীপ যেন নিভে না যায়, স্তিমিত 

হয়ে এলেই এই ভাণ্ডের দাহা তরলবস্তু সলতেয় ঢেলে দেবে |” 

ভাগুটি হাতে নেওয়া মাত্র একট! বিকট ছুরন্ধে নবীন আতকিয়! 

উঠিলেন। নাকে কাপড় চাপা দিতে হইল । 
মহাপুরুষ নিবিবকারভাবে কহিলেন, “আতকে ওঠ.বার কিছু নেই। 

ওট৷ মুতের মাথার ঘিলুঃ কিছুদিন আগে সংগৃহীত, তাই একটু ছুর্গন্ধ হয়ে 
থাকবে । উপায় নেই, এ অনুষ্ঠানে তৈল-ঘৃত একেবারে নিষিদ্ধ, এই 
বস্তই ব্যবহার করতে হবে ।» 

সল্তেটিকে চাজ। করিয়। নবীন নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিলেন। 

এবার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের দিকে । মন্দির-গর্ভ হইতে টানা-দেওয়! 
একজোড়া মোটা রজ্জু তাহাদের আসনের একপাশে দেওয়ালে আসিয়! 

ঠেকিয়াছে। রজ্জু দুইটিতে ঘন ব্যবধানে রক্ত জবার মাল৷ জড়ানে!। 

ইতিমধ্যে কাপালিকের প্রস্তুতি পর্বৰ শেষ হইয়াছে । অনুষ্ঠানের উপচার 
একটি ডালায় সাজাইয়! নিয়া তাহার উপর একটি খড়গ রাখিয়া উভয়ের 

সম্মুখে রাখিলেন। 
ছুই বন্ধুই কিন্তু এ রজ্জুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। 

লক্ষ্য করিয়া কাপালিক কহিলেন, “বৎসগণ, এই রজ্জুর তাৎপর্য্য শীত্রই 
বুঝতে পারবে । উচ্চ মন্দিরগর্ভ থেকে সি'ড়ির মত এটি নেমে এসেছে। 
মন্ত্র্ধারা সঞ্জীবিত একটি শব এখনই এই রজ্জু বেয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ 
করবে । তোমাদের কাছেই আসবে । চঞ্চল হয়ে! না । যার যার আসনে 

স্থির হয়ে বসে থাকো।৮ 
এবার কাপালিক মন্দিরের গর্ভগুহে প্রবেশ করিয়া তাহার গম্ভীরকণ্ঠে 

কিছুক্ষণ মন্ত্র-উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । ক্ষণপরেই মন্দিরের বিস্তত 
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কক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক অভাবনীয় দৃশ্য ৷ দেখা গেল, ছুইটি সমান্তরাল 
রজ্জুর উপর তর করিয়া অপর প্রান্ত হইতে একটি সির চচ্চিত কৃষ্ণকায় 
মানুষের শব সামনের দিকে আগাইয়া৷ আসিতেছে । শুধু তাহাই নয়, 
এই শব সাময়িকভাবে জীবন্ত হইয় উঠিয়াছে। হস্তে তাহার ছুইটি 
বুহদাকার খড়ী। সগ্্রীবিত মৃতদেহ উত্তেজিত ভাবে বিকট কিড়ামিড়্ 
আওয়াজ করিতেছে আর খড়া ছুইটি বারবার করিতেছে আন্দোলিত । 

নবীন ও চৌধুরী ততক্ষণে আতঙ্কে অস্থির! শরীরের লোম খাড়া হইয়া 

উঠিয়াছে। নয়ন ছুইটি বিস্ফারিত, হদপিণ্ডে যেন বারবার পড়িতেছে 
হাতুড়ির ঘা । 

ভীমকান্তি জীবন্ত শব এবার প্রায় তাহাদের আসনের সম্দুখে। 

নাঃ_-আর এক মুহূর্ত দেরী কর! নয়। এখনি এই শব ষে তাহাদের দই 
বন্ধুকেও শব বানাইয়া ছাড়িবে। 

জগন্নাথ চৌধুরী বলবান ও সাহসী পাঞ্জাবী যুবক । নিমেষ মধ্যে নিজ 
কর্তব্য সে স্থির করিয়া ফেলে। ভালার উপর রক্ষিত শাণিত খড়ি 
তুলিয়া নিয়া রজ্জু ুইটির ওপর সজোরে সে এক কোপ বসাইয়। দেয়-_ 
সৃতদেহটি সবেগে কক্ষের মেঝেতে ছিট্কাইয়। পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে ছুই বন্ধু 
তড়িংবেগে লাফাইয়া মন্দির হইতে নিক্ষান্ত হন, অন্ধকারময় অরণ্যের 

মধ্য দিয়। ছুটিয়। চলিতে থাকেন উদ্ধশ্বাসে । 

ক্রোধে উত্তেজনায় কাপালিক উন্মত্ত । মশাল হাতে নিয়া হুকার 
দিতে দিতে উভয় তরুণের অনুসরণ করেন। অবশেষে ভগ্মমনোরথ হইয়। 

প্রতিনিবৃত্ত হন । 

ছুই বন্ধু ছুটিতে ছুটিতে ধারোয়া'র জঙ্গলের শেষ প্রান্তে আসিয়া 
পড়িয়া্ছেন। এবার ওপারে যাইতে হইবে । এতরাত্রে নদী পার 

হওয়া বিপজ্জনক । কিন্তু এত ভাবনা-চিন্তার তখন আর অবসর কোথায়? 

ছুই বন্ধু ইষ্টনাম ম্মরণ করিয়া নদীতে দিলেন ঝাপ । 
অতিকষ্টে খন ওপারে বৃন্দাবনের তটে পৌছিলেন তখন সার! দেহ 
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ক্লাস্তিতে একেবারে অসাড় । ' সামনেই এবং বৈষ্ণব সাধুর ছোট ঝুপাড়, 

উহার আঙিনায় ছুজনে দেহ এলাইয়া দিলেন। 
কিছুক্ষণ বাদে ঝুপড়ির ঝাঁপ উন্মুক্ত হইল। জ্বাত্রি তখন প্রায় 

শেষ ঠাকুরের ভজন গাহিতে গাহিতে বাহিরে আমিলেন এক প্রবীণ 
সাধক। আঙিনায় শায়িত নবীন ও চৌধুরীকে দেখিয়া ম্েহভরা কণ্ঠে 
কহিলেন, “তোমরা! কে গো বাছা? এই শেষ রাত্রে, এখানে ঠাণ্ড। 
মাটিতে এমন ক'রে শুয়ে কেন ?” | ৃ 

তরুণছয়ের ক্লাস্তি এতক্ষণে কিছুটা দূর হইয়াছে। ভূমিশয্যা ছাড়িয়া 

সৌম্যমৃত্তি বাবাজীকে তাহারা প্রণাম নিবেদন করিলেন। সংক্ষেপে বর্ণন! 
করিলেন নিজেদের গত রাত্রের অত্যন্ভূত অভিজ্ঞতার কথা । 

বাবাজী ধীর কে কহিলেন, “বাবা, তোমাদের ভাগ্য ভাল, নিশ্চিত 
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো । যে শক্তি-সাধকটির কথা বলছো তার 
খবর আমি সব জানি,__সে হচ্ছে এক নরঘাতক কাপালিক। সম্থল্প 

করেছে__নয়টি মানবমুণ্ড সে সংগ্রহ করবে আর নবধুগ্তী আসনে তপস্তা 
ক'রে হবে সিদ্ধকাম। সাতটি মুণ্ড ইতিমধ্যেই সে সংগ্রহ করেছে। 
এবার তোমাদের মুণ্ড ছুটি পেলেই তার এতদিনের মনস্কামন৷ চরিতার্থ 

হতো । কাপালিকটির সিদ্ধাই আছে, তাছাড়। শবদেহ নিয়ে নান! ভেল্কী 
দেখিয়েও নিজের কুকার্য্য সিদ্ধি ক'রে ৮ 

ছুই বন্ধুর পরিচয় গ্রহণের পর নবীনের দিকে তাকাইয়া বৈষ্ণব 
তাপস কহিলেন, “বাবাঃ গুরু অন্বেষণের জন্য তুমি এত উতল হচ্ছে৷ 

কেন? এই অল্প বয়সে ত্যাগ-তিতিক্ষায় তুমি পশ্চাদ্পদ নও-_এ বড় 

আনন্দের কথা । আমি বল্ছি, তোমার হবে। সদ্গুর তোমায় কৃপা 

করবেন।” 
পুত্রের মুখে পরের দিন কাপালিকের সব কথ শুনিয়া জগন্নাথ 

চৌধুরীর বাবা ক্রোধে ম্বলিয়া উঠিলেন। বুন্দাবনের তিনি অন্যতম 
প্রভাবশালী জমিদার। ধনবঙ্গ ও জনবল হুয়েরই অধিকারী । তখান 
একদল লোক সঙ্গে নিয়! ধারোয়ার জঙ্গলে তিনি প্রবেশ করিলেন এ 
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নরঘাতকের সন্ধানে। একবার ধরিতে পারিলে উত্তম মধ্যম দিয়া 
তাহার নরমুণ্ড সংগ্রহের বাসন! চিরকালের তরে ঘুচাইয়া দিবেন। কিন্তু 
কাপালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রাচীন মন্দিরটিতে ঢুকিয়া 
দেখা গেল, কক্ষমধ্যে গত রাত্রের উপচারসমূহ রহিয়াছে ইতস্তত বিঙ্ষিপ্ত। 
কাপালিক কোথায় উধাও হইয়! গিয়াছে, বন মধ্যে অনেক খোজাখুজি 

করিয়াও তাহাকে ধর! সম্ভব হইল ন|। 

বন্দাবনে আরো কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নবীনচন্দ্র আবার 
গুরু করিলেন তাহার পরিব্রাজন। কুরুক্ষেত্র, পুক্কর, ম্থালামুখী প্রভৃতির 
পরিক্রমা শেষ করিয়া উপস্থিত হইলেন কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তুষারতীর্থ 

অমরনাথে। 

অমরনাথ হইতে ফিরিবার পথে ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ ঘটে এক শক্তিধর 
যোগীর সঙ্গে । যোগীবরের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নবীনের উপর । সুমুক্ষ 
তরুণকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া যোগসাধনার কতকগুলি প্রক্রিয়া 

তাহাকে তিনি দেখাইয়। দেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয় । 
অতঃপর যোগীবর একদিন নবীনকে ডাকিয়া স্েহভরে কহিলেন, 

«বেটা, আমি এখানকার ডেরাভাণ্ডা উঠাবো, তোমাকেও এবার আমার 
সঙ্গ ত্যাগ কর'তে হবে ।” 

নবীনের মাথায় যেন পতিত হইল বজ্রাঘাত। কাতরকঠে কহিলেন, 
“প্রভূ, কিঞিং কৃপা ভিক্ষা দান করার পরই আমার প্রতি এমন বিরূপ 

হচ্ছেন কেন? অনুমতি দিন, আপনার সেবায় আমার এই নগণ্য জীবন 
উৎসর্গ ক'রে আমি ধন্য হই |» 

“ত। হয় না বেটা। আমি তোমার গুরু নই, তোমার আন্তরিকতা 
দেখে, তোমার আধারটি ভাল দেখে, আমি সাময়িক কিছুটা সাহাষ্য 
করেছি মাত্র। তোমার গুরু রয়েছেন তিববতে। তুমি এবার সেইদিকে 

পরিব্রাজন শুরু কর। হ্যা, আর একটা কথ! । তিববতে প্রবেশ করা 
বড় কঠিন, বড় বিপজ্জনক । তুমি প্রথমে নেপালে যাও। সেখানকার 
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প্রধান মন্ত্রী আমার অন্যতম ভক্ত । আমার নাম উল্লেখ করে তার 

সাহাষ্য প্রার্থনা ক'রো, তবেই তোমার তিববত অঞ্চলে প্রবেশ অনেকটা 
সহজ হয়ে উঠবে ।৮ ূ 

বিষাদখিন্ন হৃদয়ে নবীনচন্দ্র কাশ্মীর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হইলেন নেপাল দরবারে । এখানকার 
প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতা পাইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কয়েক সপ্তাহ 
ধরিয়া নেপালের প্রাচীন মন্দির ও সাধনগীঠসমূহ দর্শন করার পর স্থানীয় 
রাজপুরুষদের ব্যবস্থাপনায় একদল বাবসায়ীর সঙ্গে তিনি তিববতের 
অভ্যন্তরে গিয়! উপস্থিত হন। 

অনেক খোজাখু'ঁজির পর একটি সুখবর পাইলেন। অদৃরস্থিত পর্ববতের 

ক্রোড়ে রহিয়াছে ভরতগুহ। | এখানে শৈবতান্ত্রিক এক প্রাচীন শক্তিমান 

সাধক অবস্থান করেন। ছবরারোহ চড়াই অতিক্রম করিয়া! নবীনচন্দ্র 
সেদিন এই সাধকের নিকট উপস্থিত হইলেন। 

পরমানন্দ ঠ্কর নামে সাধক সমাজে ইনি পরিচিত। উচ্চ স্তরের 
লামা সাধুরাও ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। যোগবল ও 
তান্ত্রিক সিদ্ধাইর ইনি অধিকারী এবং এই দিব্যশক্তি সাহায্যে কয়েক 

শত বৎসর ইনি জীবিত রহিয়াছেন। এই ঠক্কর বাবার কাছেই নবীনচন্ত্র 

দীক্ষালাভ করেন, দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর যোগ ও অস্ত্রে লাভ 
করেন অসামান্য পারদশিতা। সাধন! ও সিদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত 
তরুণ সাধক অল্পকাল মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন তিববতীবাবা নামে । 

পরবস্ভীকালে কলিকাতার এক ভক্তগ্ৃহে বসিয়া তিববতীবাব৷ 

তাহার গুরু পরমানন্দ ঠক্করের সাধন-এশ্বর্য এবং দীর্ঘ আয়ুদ্ধালের কথা 
বর্ণনা করিতেছিলেন। ঠগ্কর বাবার বয়স কয়েক শত বৎসর অতিক্রম 

করিয়াছে, একথা শুনিয়া তাফিক গোছের একটি ভক্ত মন্তব্য করেন, 

“বাবা, কোন মানুষের বয়স কয়েক শ'বছর পেরিয়ে গেছেঃ একথা বললে 

আজকের দিনের শিক্ষিত ও বিচারশীল মানুষের! কিন্তু বিশ্বাস ক'রবে না। 
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শুধু তাই নয়, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আমাদের বলবে-_-এ সব ষে: 

ঠাকুর মা'র ঝুলির কথা 1৮ 

তিববতীবাব৷ রোষে গজ্জিয়! উঠিলেন। কহিলেন, পগ্ভাখ, যারা একথা 
বলবে, তারা৷ তোদেরই মত গণমূর্থ ছাড়া আর কি? তা হলে শুনে 
রাখ নিংশ্বাস প্রশ্বাসের নামই হচ্ছে জীবন। এ ছটো ক্রিয়া! বন্ধ 
করার কৌশল যে জানে সে-ই পারে জীবনের গতিকে স্তস্তন করতে, 
সে-ই পারে শত শত বংসর জীবিত থাকতে । এতে তো৷ আশ্চর্য হবার 

কিছু নেই ! সমর্থ যোগপুরুষদের অনেকেই এভাবে আয়ুক্ষাল বাড়াতে 
পারেন। আপন-ভোল! নিরসক্ত মনে হঠাৎ একটা সন্কল্প যদি কখনো 
জেগে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া যায় নিরুদ্ধ হয়ে, জীবনের পরিধিও 

হয় বিস্তৃততর। আমার গুরুদেবের শক্তির পরিমাপ তোরা শালারা কি 

বুঝবি? বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির আধার হয়ে অবস্থান, করেছিলেন 
শত শত বংসর |” 

এই সময়ে বাবার মুখে তিববতের উচ্চকোটির সাধকদের যোগশক্তির 
কথা এবং কয়েকটি নিগৃঢ় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা শুনিয়া ভক্ত শ্রোতারা 
নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। 

তিববতীবাবার গুরুর কর-্ধৃত ছিল যোগ এবং অস্ত্রের যুগ্মরশ্মি | 

নবাগত তরুণ শিস্তকে তিনি এই ছুই সাধনায়ই পারঙ্গম করিয়া তুলিতে 

থাকেন। পূর্বব জন্মের সাব্বিক সংস্কারের দৃঢ় ভিত্তি রহিয়াছে শিস্কের 
সাধনজীবনের মূলে । তছুপরি রহিয়াছে সাধনায় তাহার অখণ্ড নিষ্ঠা । 

তাই শুদ্ধসত্ব ও শক্তিমান এই তরুণের আধারে অকৃপণ করে তিনি নিজের 
সাধন এশ্বর্য ঢালিয়। দিতে লাগিলেন । 

ক্রমাগত সাত বৎসরের কৃচ্ছ, ও অক্লান্ত সাধনার শেষে ঠক্কর বাক! 
কহিলেন, “বৎস, তোমায় আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, এতর্দিন 

পরে তুমি আপ্তকাম হয়েছ। ভরত-গুহায় থেকে সাধন করার প্রয়োজন 

তোমার এবার ফুরিয়েছে। অতঃপর তুমি তিববতের জাগ্রত দেবস্থান ও. 
সাধনগীঠগুলিতে বসে তপস্তা। ক'র, পুর্ণ আত্মজ্ঞান ক'র করায়ত্ত।” 
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এই পরিত্রাজনের সময় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তিববতীবাবার 

সাধন-এই্বর্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। উচ্চস্তরের লামাদের 
মতই হয় তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি । শুধু এই সময়েই “নয়, বহু বৎসর 
অতিক্রান্ত হইবার পরও তিববতের জনমানসে এই বাঙ্গালী মহাত্মার 

পঁণিত্র স্বৃতি এতটুক ম্লান হয় নাই। 
স্বনামধন্য পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় একবার তিববত পরিব্রাজনে 

গিয়াছিলেন। সেখানকার গিরিশুলের এক মঠাধীশ তাহাকে প্রসঙ্গ ক্রমে 
তিববতীবাবার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশে তখনো তিব্বতীবাব! 

স্পরিচিত হইয়া উঠেন নাই, তাই শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সম্পর্কে 
তেমন কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না। 

মঠাধীশ লামাটি তখন এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ ও 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন । পরে মন্তব্য করিলেন, “পণ্তিতজী, 
আমি খুব বিন্মিত হলাম যে, এমন একজন শক্তিমান মহাত্মার কথা 

আপনার দেশের লোক এখনো তেমন অবগত নয় ।৮ 

প্রফুল্লচন্দ্র গুহ নামক এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীর সহিত একবার 

দাঞ্বিলিঙ ঘুম-এ সিকিম মহারাজের লামাগুরুর সাক্ষাৎ ঘটে । গুহ 
মহাশয় লক্ষ্য করেন, লামাগুরুর পুজা-বেদীতে স্থাপিত রহিয়াছে তিববতী 
বাবার মালা-চন্দনযুক্ত একখানি চিত্রপট । সবিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন কবেন, 
“একি ! এ যে আমাদের তিববতী বাবার ছবি । আপনারা একে পুজা 

করেন নাকি £” 

এ চিত্রপটটি তাড়াতাড়ি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া৷ লামাগুক বলেন, 
“হ্যা, আমাদের মধ্যে ধারা এই মহাত্মাকে জানেন, তারা ভক্তিভরে একে 
পুজো করেন। বনু তিববতী সাধক ও গৃহস্থ একে একজন পরম শ্রদ্ধেয় 
লামা বলেই মনে করে । অনেকদিন তিববতে বাস করে ইনি সে দেশের 

আত্মজন হয়ে উঠেছিলেন ।” 
তিববতে এই শক্তিধর মহাপুরুষ একাদিক্রমে অবস্থান করেন 

বত্রিশ বংসর কাল। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে শুধু প্রাচীন যোগী সাধকদের 
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সাহ্চর্য্যই তিনি লাভ করেন নাই, শক্তিমান লামা! এবং বৌদ্ধ তাম্তিকদের 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও আসিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা 
করিয়াছেন সাধনার বনুতর নিগুঢ ক্রিয়া । 

অল্প বয়সে গয়ায় থাকিতে তিববতীবাবা বৈদ্যশাস্্র কিছুটা আয়ত্ত 

করিয়াছিলেন । বরাবরই ইচ্ছা ছিল, এই শাস্ত্র অধিগত করিয়া অসহায় 
দীনদরিদ্র নরনারীর ক্রেশ কিছুটা নিবারণ করিবেন । তিববতের দীর্ঘ 

অবস্থান এ সম্পর্কে এক বড স্বুযোগের স্ষ্টি করিল। লামা এবং 
বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মঠে মন্দিরে প্রাচীনকাল হইতে ওষধি সম্পর্কে প্রচুর 
গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়। আসিতেছে । বন্ুতর বিম্ময়কর ওষধি আবিষ্কৃত 

হইয়। এই সব কেন্দ্রের সাধকদের দ্বার! ব্যবহৃত হইতেছে । অপার 

নিষ্ঠা ও ধৈধ্য নিয়। তিববতীবাব! প্রসিদ্ধ মঠসমূহ হইতে এসম্বম্বীর তপ্য 
সংগ্রহ করিলেন, তিববতীয় বৈদ্য শান্তর এবং ভেষজ বিজ্ঞানে অসামান্য 

পারদর্গিতা অর্জন করিলেন । উত্তরকালের শাচাধ্য জীবনে এই ভেষজ- 

জ্ঞান বহুজনের কল্যণসাধন করিয়াছিল ৷ 

তিববত বাসের শেষ সাতটি বৎসর এই মহাপুরুষ ধ্যানের গভীরে 
নিমজ্দিত হইয়া ষান। কখনো আকাশচুম্বী বরফমণ্তিত গিরিগুহায়, 
কখনো বা খরআ্রোতা নি রিণীর ধারে, কখনো বা সর্প-ব্যান্রস্কুল নিবিড় 

অরণ্যে দিনের পর দিন তিনি অতিনাহিত করিতেন সমাধিস্থ অবস্থায় । 

তিববতের লামা এধং পাহাড়ী লোকেরা এই তপস্তাপরায়ণ মহাত্মাকে 

বেশ ভালভাবেই চিনিত, দূর হইতে ভক্তিভরে চরণে প্রণতি জানাইয়া 

তাহার। চলিয়া যাইত নিজেদের দৈনন্দিন কাজে । এই পাহাড়ীদের 

অনেকে তাহাকে ডাকিত পাগলা-বাবা নামে, আবার অনেকের নিকট 

তিনি পরিচিত হইয়। উঠেন তিববতীবাব। রূপে । 

এ সাত বৎসরের নিরবচ্ছিম্ন তপস্ামযু জীবনের শেষে তিববতীবাব! 

লাভ করেন তাহার বছ আকাজ্কিত সিদ্ধি, হন পুর্ণমনস্কাম। ইহার 

ন্ওখ 
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অব্যবহিত পরেই মধ্য এশিয়ার নান! হুর্গম তীর্থের অভিযাত্রায় তিনি 

বাহির হইয়। পড়েন। 

কৈলাসের অনুরস্থিত চ্যাং-টাং অঞ্চল হইতে তাহার "এই ছুঃসাহসিক 
পদযাত্র! শুরু হয়। এই পরিত্রাজন সন্ছন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এক ভক্ত 

নিবন্ধকার আকর্ষণীয় বর্ণন। দিতেছেন ১__ 

“চ্যাং-টাং হইতে তিববতীবাবা মঙ্গোলিয়ায় রাজধানী উর্গা নগর 

অভিষুখে প্রাচীনকালের প্রশস্ত উত্তরগামী বাণিজ্যপথ ধরিয়া বিদেশীয় 

সঙ্গীগণের সহিত চলিলেন। তিনি যোগপারঙ্গম হওয়ায় বিজাতীস্ত 

ভাষাভাষীদের সহিত ব্যবহারে তাহাকে কোনরূপ অস্থববিধ! ভোগ করিতে 

হয় নাই, পক্ষান্তরে উর্গা নগরবাসীর! এই শ্রেণীর একজন ভারতীয় হিন্দু 
পধ্যটককে অতিধিরূপে পাইয়! নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন 

এবং তাহার অভিপ্রায় মত সাইবেরিয়া ভ্রমণের সুবিধা স্থুযোগ করিয়। 

দিয়াছিলেন। 

“মঙ্গোলেরা স্বভাবত অতিথিপরায়ণ। কোন বিদেশী অপরিচিত 

অতিথি আসিলেই তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে এবং পৃজা-পার্ববণ 

উৎসবাদিতে অনেক সময়ে অতিথি অভ্যাগতগণকে সঙ্গে লইয়! 

সাইবেরিয়া অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে ভোজন ও আমোদ-গ্রমোদ করিয়া 

থাকে। উর্গা নগর বৌদ্ধগণের অন্ততম তীর্থ বলিয়া! গণ্য ও বিভিন্ন দেশ 
হইতে যাত্রীর্দল প্রায়ই এখানে যাতায়াত ক'রে। 

“তিববতী বাবা এই স্থান হইতে উত্তরে সাইবেরিয়া প্রান্তর অতিক্রম 

করিয়া চলিলেন। ভর্গ৷ হইতে বরাবর মেমাতচীন হইয়া প্রাচীন রাজপথ 
উত্তরে বৈকাল হৃদ পধ্যন্ত গিয়াছে । এই হুদের নিকটে একটি পবিত্র 

পর্ববতোপরি এক বিখ্যাত ষন্্রভুমি আছে। সেখানে বুর্কান দেবতার 

উদ্দেশে ভারতীয় বৈদিক অশ্বমেধ যজ্জের অনুকরণে সময় সময়াস্তরে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের ( তেলপান ) বৃহৎ কুণ্ডে উপযুক্তভাবে অগ্নি 

প্রন্থলিত হইলে উহাতে চতুষ্পদ বদ্ধ করিয়। একটি জীবিত অশ্বকে আহ্ছাতি 

_ ৯তিব্বতী বাব £ অমিরলাল মুখোপাধ্যায়-_হিমা্ি, ২*শে মাঘ, ১৩৬২: 
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দেওয়া হয় এবং তংসহ তারান্ুন নামক দেশীয় স্ুরাও (বৈদিক সোমের 

অনুরূপ ?) ঢালিয়! দেওয়া হয় । এতদঞ্চলে বৈদিক বজ্রদেবত ইন্্রও 

বিভিন্ন নামে পূজা পাইয়া থাকেন। প্রাচীনকালের চীন দেশেও ইহার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 

““তিববতী বাবা সাইবেরিয়া হইতে পুর্ব চীনে আসেন । এই ভাবে 
ভ্রমণ করিতে গিয়া কৈলাস হইতে করোকোরাম, কুইনলিন্ » আলটিন 
প্রভৃতি গিরিপথে স্থগভীর খাত, গিরি সন্কট, হুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র জ্তর, 

বাসভূমি ও পার্ববত্য নদনদী তিনি অতিক্রম করেন ; চ্যাং-টাং হইতে উ্গা 
পৌঁছাইতেই তিনি আনুমানিক তিন সহম্্র মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন 1৮ 

বহুবতসর পরে, কলিকাতায় অবস্থান করার কালে একবার তিববতী- 
বাবার এক পুরাতন ঝুলি হইতে রুশ, চীনা এবং মাঙ্গোলীয় ভাষায় 

লিখিত কতকগুলি চিঠি ও মানপত্র আবিষ্কৃত হয়। এগুলির মন্ত্র কি, 

এ প্রশ্ন বাবাকে কর! হইলে মুচকি হাসিয়া তিনি উত্তর দেন, “সাধ্য আর 
উৎসাহ যদি তোমাদের থাকে, এ ভাষ! যার! জানে তাদের ডেকে মর্ম 

অবগত হও 1» 

প্রায় বিশ বংসরকাল এই মহাত্মা কলিকাতা নগরী ও উহার আশে- 

পাশে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ছঃখের বিষয়, উপরোক্ত মধ্য- 

এশীয় ভাষায় লিখিত পত্রা্দির পাঠোদ্ধারে ভক্ত বা গবেষকদের কোন 
উৎসাহ বা তৎপরতা দেখ যায় নাই। 

চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়। ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিববতী বাবা 

প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং তারপর বশ্মায় আসিয়! 

উপস্থিত হন। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তদুপরি অপ্রতিগ্রাহী, ভিক্ষা 

হিসাবে কাহারে৷ কাছে কোন কিছু গ্রহণ করার স্বভাব তাহার ছিল না_ 

এ অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ তিনি কি করিয়া! অতিক্রম করিয়াছেন, 
কিভাবে নিজ দেহের ভরণ পোষণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত বিম্ময়জনক । 

পরবর্তীকালে বাব! তাহার ভক্তদের বলিয়াছিলেন, “তিববতী লামাদের 
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প্রদত্ত ভেষজ বিদ্যা ও দ্রব্গুণের তত্ব ভাল ক'রে শিখেছিলেম বলেই, 

মধ্য এশিয়ার পরিব্রাজনে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলাম 1” 

পথ চলিতে চলিতে বনুস্থানে তিনি ছুরারোগ্য রোগ্মীদের আরোগ্য 

করিতেন। এই সব আরবদের মধ্যে যেমন ছিল দীনতম দরিদ্র গ্রামবাসী ও 

যাযাবর, তেমনই ছিল ধনী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী ও শাসককুল । ইহাদের 

সকৃতজ্ঞ সহায়তায় তিববতী বাবার পরিব্রাজন ও জীবিকার সমস্ত কিছু 

ব্যয় নির্ববাহ হইত। 

বন্মায় অবস্থান ক'রার কালে রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক 

ভক্ত বাঙ্গালীর সঙ্গে তিববতী বাবার পরিচয় হয়। কিছুদিন পরে এ 

ভক্তেরই নির্বন্ধাতিশষ্যে তিনি মাদ্রাজে আসিয়! উপস্থিত হন। এই 

সময়ে মাদ্রাজের উপাস্তে ধীরে ধীরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সাধন- 

আশ্রম গড়িয়া উঠে এবং কিছুসংখ্যক মুমুক্ষ ব্যক্তি এই মহাপুরুষের 
সাধন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। 

মাদ্রাজের আশ্রমে তিববতীবাবার ভেষজবিষ্া ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 

নানা চমকপ্রদ প্রয়োগ দেখা! যাইত। আর্ত ভক্তের আসিয়া কীদাকাটি 

শুরু করিলেই তিববতে লব্ধ রাসায়নিক জ্ঞান তিনি তাহাদের নিরাময়ের 

জন্ প্রয়োগ করিতেন । এভাবে চিকিৎস। বি্ভায় তাহায় নিপুণতার খ্যাতি 
ক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ইলোরার রাজা 

একটি উৎকট এবং ছুশ্চিকিংস্য রোগে ভূগিতেছিলেন। অবস্থা ক্রমে বড় 

সন্বটাপন্ন হইয়৷ পড়ে এবং রাজ দরবার হইতে বারবার আকুল আহ্বান 
আসিতে থাকে তিববতী বাবার কাছে। 

বাবার হৃদয় অবশেষে করুণার হইয়া! উঠে এবং ইলোর৷ প্রাসাদে গিয়। 

তিনি উপস্থিত হন। তীহার প্রদত্ত একটি ভেষজের ক্রিয়ায় মৃতকল্প 

রাজার ব্যাধি নিরাময় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি একেবারে সুস্থ 

হইয়। উঠেন। এই ঘটনার পর দাক্ষ্যিণাত্যের অভিজাত মহলে তিব্বতী-. 
বাব৷ সুপরিচিত হইয়। উঠেন । 
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এই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহার প্রাসাদে সাড়ম্বরে একটি 
সর্বজনীন ধশ্মসভার অনুষ্ঠান করেন। ইলোরার ন্বপতির নিকট 
তিববতী বাবার সাধন-এশ্বধ্যের কথা শুনিয়া তিনি এই মহাপুরুষকে 

তাহার ধন্মসভায় সাদর আমন্ত্রণ জানান। ভক্ত ও অন্ুরাগীদের সনির্ববন্ধ 

অনুরোধে বাব। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে সভার মঞ্চে 

গিয়া! উপবেশন করেন । ূ 

হায়দ্রাবাদ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, স্বনামধন্তা। নেত্রী সরোজিনী 
নাইড়ুর পিতা, ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এঁ মহতী সভার 

এক বিশিষ্ট সদস্ত । এই সভায় তিববতী বাবা কিভাবে অংশ গ্রহণ 

করেন, কিরুপ সম্ব্ধন। প্রাপ্ত হন, প্রত্যক্ষদর্শী ডক্টর চট্টোপাধ্যায় উহার 
শিল্পরূপ বিবরণ১ তাহার কলিকাতার বন্ধুদের কাছে দিয়াছিলেন £ 

নিজাম প্রাসাদে জাকজমকপুর্ণ পরিবেশে ধন্মসভার অধিবেশন 
বসিয়াছে। বিভিন্ন বক্তারা নিজ নিজ ধশ্ম এবং সমাজের তত্ব ও আদর্শ 

ব্যাখা করিতেছেন, বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম জ্ঞাপন করিতেছেন। কর্তৃপক্ষের 
অনুরোধে তিববতী বাবাকেও একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে হইল । এ 

ভাবণ যেমনি জ্ঞানগর্ভ তেমনি প্রাণস্পর্শী। স্থুপ্রাচীন হিন্দু ধর্মের স্বরূপ 

বুঝাইতে গিয়া বেদান্তের মহিমময় আদর্শ তিনি সর্বব সমক্ষে তুলিয়া 

ধরিলেন। উদাত্ত কে কহিলেন, “হিন্দুধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধন্মই 

নয়। এধন্নশ সনাতন ধন্ম। মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব ও এক্য 

আমাদের সত্যদ্রষ্টা খধষিদের কঠে উদ্গীত হয়েছে। সত্য এক, 
অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য-_এই বাণী প্রচার ক'রছে খলেই সনাতন 

ধন্মে অন্য ধশ্মের মত সম্ববিরোধিতা নেই। আমাদের ধন্ম আরও 

ঘোষণা ক'রে-_অবিগ্তা বন্ধনের হননকারী মেই পরমাত্মাই হংসরূপে 

বিরাজ করছেন জীবদেহে। যা কিছু ওপরে নীচে, দক্ষিণে বামে, অগ্র্রে 

৯ হিমাদ্রিঃ তিব্বতী বাবা, ১৮ই ফাস্তন ১৩৬২7 ডাঃ কুপ্রেশ্বর [মশ্র £ 

রামায়ণ বোধ-_মুখ বন্ধ । | 
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পশ্চাতে রয়েছে, ত। তিনিই ।--স এবেদং সর্ং1 সেই তিনিই সব। 

আবার সেই তিনিই আমি প্রবং আমিই সব কিছু। -_অহমেবেদং 

সর্ং। আমাদের ধন্বখ নিতকিভাবে ঘোষণা ক'রে-*আমি আত্মন্বরূপ, 

আমি স্বাধীন, কাউকে আমার ভয় ক'রার কিছু নেই | শুধু তাই নয়__ 
আমিই অবিনাশী পরম সত্য ।, 

তেজস্বী মহাসাধকের উদাত্ত কণ্ঠের কুষ্কারে এবং পরমতম সত্যের 
নির্তক ঘোষণায় সভাকক্ষ গম্ গম্ করিতে থাকে । মন্তরমুপ্ধের মত 
শ্রোতৃবর্গ এই মহাপুরুষের দিকে নিনিমেষে চাহিয়া থাকে। সভার 
শেষে নিজাম স্বয়ং তিববতী বাবার সম্মুধ আগ।ইয়া আসেন, বারবার 

জ্তাপন করেন তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা  সম্ত্রম। বহুমূল্য খেলাৎ প্রদানের 

প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন। 

তিববতী বাবা সহাস্তে উত্তরু দেন, “নিজাম বাহাছবরঃ আপনাব এই 

প্রস্তাবের জন্ত আপনাকে ধন্তবাদ। কিন্তু, আমি তো! এসব কখনে। গ্রহণ 

করতে পারিনে। সত্যকার সাধু আনব গৃঠস্থের মানসিকতায় তফাৎ 

আছে। আপনি যাকে ধনৈশ্বধ্য বলে মনে করেন আমার দৃষ্টিতে তা! ষে 
বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয় ।* 

স্বীয় ভক্তগণসহ তিববতী বাবা সভাস্থল ত্যাগ করিলেন উপস্থিত 

জনমণ্ডলী এই দৃপ্ততেজ্জ। মহাপুরুষের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া 
রহিল। 

মাদ্রাজ অঞ্চলে কিছুদিন কপালীল! বিস্তার ক'রার পর তিবৰতী- 

বাব! উত্তর ভারতে চলিয়া আসেন। নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি 

পুণ্যতীর্থ দর্শনের পর কাশীধামে আসিয়া! উপস্থিত হন। 
তিলভাণ্ডেশ্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ জনবিরল গলিটিতে আপন মনে 

সেদিন পাদচারণ! করিতেছেন, হঠাৎ পথরোধ করিয়া দাড়ান ব্রহ্ধগারী- 
বেশী এক ভীমকায় সাধক । প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে কহেন। 

“বাবা, আমি মৃযুক্ষু হয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আপনাকে 
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দেখে আমার প্রহীতি জন্মেছে, আপনিই আমার চিহ্নিত সদ্গুরু। কৃপা! 
ক'রে আমায় দীক্ষ। দিন, এ জীবন সফল হোক্।» 

পথ চলিতে চলিতে ভ্রু কুচ.কাইয় স্বভাবসিদ্ধ কঠোর স্বরে তিববতী- 
বাবা কহিলেন। চোখে দেখেই সদৃগুরু চিনে ফেললে? তুমি যেবাঝ 

খুব বাহাহুর ! দীক্ষা-শিক্ষা নেবার আগেই তার ফল আয়ত্ত করেছো, 

শবস্ত অজ্জন করে ফেলেছে ?* 

“আমার চোখ দিয়ে নয়, চিনেছি আপনারই মত এক শক্তিধর 

মহাত্ার চোখ দিয়ে। কয়েকদিন আগে হিমালয় অঞ্চলে পরিব্রাজন 

করছিলাম । সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এ মহাত্মার 

সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলো । তিনিই বলে দিলেন,__- “তাড়াতাড়ি কাশীধামে 

গিয়ে উপস্থিত হও। পৌছবার পরের দিনই দর্শন পাবে তোমার নির্জি্ 
গুরুর। চিনে নিতে কষ্ট হবে না।' তারপর চেহারার বর্ণনাও 

দিলেন। তা হুবহু এখানে আপনার সঙ্গে মিলে গেল। তাইতো কৃপ। 

ভিক্ষা চাইছি ।» 

“উত্তম কথ। | কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সখ হঠাৎ মিটে 
গেল কেন ?” ৰ 

“বাবা, আপনি সর্বজ্ঞ । হিংআ বাঘের সঙ্গে খালি হাতে দিনের পর 

দিন লড়াই করেছি নিছক একটা! জৈব মানন্দের নেশায়। সে নেশ। আমার 

[ক ক'রে একদিন কেটে গেল। বনের বাঘ ছেড়ে এখন মনের বাঘকে 

পযুর্টদস্ত করতে চাচ্ছি। কিন্তু এর কৌশল তো৷ আমার জান। নেই |» 

“বনের বাঘই ভালে! ছিল রে। মনের বাঘকে বাগ মানানো অনেক 

বেশী কঠিন। জানিস তো, বাধ জয় করে মনকে বশ করতে হয়__এই 
বায়ু তে! বাঘ নয়-_সিংহ। একেবারে বশে এলে! তো পিদ্ধির কোঠায় 
চলে গেলি । বশে না এলে, অনেক সময় এর হাতেই দিতে হয় প্রাণ 

বিসর্জন ।৮ 

“সেই জন্তেই তে! আপনার মত শক্তিমান ও সুদক্ষ কর্ণধারের স্মরণ 

নেওয়া ।” 
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“শিষ্তের কণ খুব কষে ধরতে হয় মাঝে মাঝে । তখন পালাবি. না 

তো?” 

“আজ্ঞে না, চরণে একবার ঠাই দিয়ে দেখুন না রি 

“ভয় নেই, তোর হবে। আর ঠিক জায়গাতেই তুই এসেছিস্। 
হিমালয়ের যে মহাত্বার কথা বলছিস, তার সব খবর আমার জানা আছে। 

আমি জানতাম, তার নির্দেশ পেয়ে তুই এখানে আসছিস্। এতক্ষণ 

এখানে তোরই অপেক্ষা করছিলাম ।” 

সাধনকামী এই মুমুক্ষুর নাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । বাড়ী ঢাক 

জেলায় । দৈহিক শক্তি, পরাক্রম ও সাহসের দিক দিয়া তিনি ছিলেন 
অতুলনীয় । বন্য ব্যান্রের সহিত মল্লযুদ্ধ লড়িবার বিস্ময়কর ক্ষমতা তিনি 

অজ্জন করিয়াছিলেন। নিজের সাককাস পার্টি ছিল, শ্যামাকান্ত তাহা নিয় 
নান৷ স্থানে ঘুরিয়! বেড়াইতেন, অসামান্য শৌধ্য ও মনঃশক্তি দেখাইয়। দেশ 
বিদেশের দর্শকদের করিতেন বিস্ময়ে অভিভূত। 

সার্কাসের বেষ্টনীর মধ্যে শুধু হাতে বুক ফুলাইয়! তিনি বন্য ব্যাস্ত 

সম্মুখে গিয়া দীড়াইতেন, বজ্র মত মুষ্ট্যাঘাতে এ হিংস্র প্রতিদন্ীকে 

করিতেন পধুণদস্ত। ভীমকন্মা পুরুষের পরাক্রম দেখিয়া জনসাধারণ 
আনন্দে উচ্ছুসিত হইত, জ্ঞাপন করিত ব্বতংস্ফুর্ত অভিনন্দন । 

উত্তর ভারতের বহু নগরে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে এই অদ্ভুত 

লড়াই শ্যামাকান্ত দেখাইয়া বেড়াইয়াছেন। 

অবশেষে হঠাৎ একদিন শ্যামাকান্ত তাহার মল্লজীবনে ছেদ টানিয়া 

দেন, ঘর সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়। পড়েন মুক্তিসাধনের পথে । 
নানাস্থানে পরিব্রাজনের পর সেবার হিমালয়ের পাদদেশে এবং 

সিদ্ধণীঠে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এক প্রাচীন মহাত্ম! রাস্তার ধারে 
ঝুপড়ি বাঁধিয়। সেখানে তপস্তা করেন। পথ চলিতে চলিতে তাহার 
দিকে শ্যামাকান্তের দৃষ্টি পড়িল, তখনি নিকটে গিয়া করজোড়ে প্রণাম 

করিলেন। 
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তিব্বতী বাবা 

শ্মিতহাস্ মহাত্মা কহিলেন, “সাবাস্ বেটা, দেহে তুই কি বিপুল 
শক্তিই না ধারণ করতিস্।” 

“আজ্ঞে, ত! কিছুটা ছিল বৈকি”-__সবিনয়ে নিবেদন করেন মহাবলী 
শ্বামাকান্ত । 

, এখনো! সে" শক্তির কতটা অবশিষ্ট আছে বল্ তো? 
“তা বাবা, অপর যে কোন মানুষের চাইতে বেশী আছে, তাতে আর 

সন্দেহে কি?”_-এতদিনের কল ও বলদর্প শরীর ও মন হইতে দূরীভূত 

হয় নাই। পূর্ব অভ্যাস এখনে কিছুটা বর্তমান । শ্ঠামাকাস্ত সেই 
অভ্যাসবশতঃ বক্ষ প্রসারিত করিয়। বীরদে খু হইয়া দাডাইলেন । 

আসনের পাশেই ছিল কন্দমূল খনন করার একটি বৃহৎ চিমটা। এ 
চিমটাটি উঠাইয়। নিয়া প্রাচীন তাপস সজোরে উহা! মৃত্তিকায় বিদ্ধ 

করিলেন । মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “দেহের শক্তির গর্ব করছো, তা 

বেশ, কিন্ত বাবা এই চিম্টেট। একবার টেনে তোল দেখি 1৮ 

, এ আবার কি একটা কথা ! আগাইয়া গিয়া অবঙ্ঞাভরে শ্যামাকান্ত 

চিম্টাতে হস্তাপ্পণ করিলেন, টানিয়া তুলিতে গিয়া হইলেন মহ। বিশ্মিত। 
ভূমিতলে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উহা প্রোথিত হইয়াছে, কিন্তু সজোরে বারবার 
আকর্ষণ করিয়াও উত্তোলন করা যাইতেছে না। মল্লবীরের জীবনে 

এমনতর করুণ অভিজ্ঞতা আর হয় নাই । একি অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্থয 

কাণ্ড ! 

বনুক্ষণ টানাটানি করার পর শ্যামাকান্ত গলদ্ঘন্ হইয়া উঠিলেন, 
আর চিম্টাটি পূর্নববৎ প্রোখিত রহিয়া গেল মৃত্তিকার অভান্তরে | 

, মহাত্মার চোখে মুখে ছুষ্টামিভরা হাসির আভা । স্সেহপূর্ণ স্বরে 
কহিলেন, “বেট।, তা৷ হলে দেখছো, তোমার দেহের শক্তিটা কত নগণ্য । 

আর এই নিয়ে কত গর্ববই না এতদিন তুমি করতে।” 
“প্রভূ, আমায় মার্জনা করুন। আর কৃপাও করুন এই সঙ্গে । 

আপনার অলৌকিক শক্তির-কাছে আমার এই দেহের শক্তির মূঙ্য আর 
কতটুকু? একথা আমার অজান। নয়। তবে সংস্কার বড় প্রবল, সহজে . 
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ভামতের সাধক 

নিশ্চিহ্ন হতে চায় না। আমার প্রার্থনা, আপনি আমায় আপনার চরণের 
দাস ক'রে নিন। সন্নযাস-দীক্ষা ও সাধন দিয়ে মুক্ত করুন ।” 

উত্তরে মহাত্মা জানাইয়া! দেন, শ্যামাকান্তের নিদিষ্ট গুরু তিনি নন, 

তাহার গুরু বর্তমান সময়ে অবস্থান করিতেছেন বারাণসীতে। গুরুর 

চেহারার বর্ণন। দিয়া ছিনি আরে! কহিলেন, দর্শনমাত্রেই তাহাকে চিনিয়া 

নেওয়! শ্যামাকান্তের পক্ষে কঠিন হইবে না। 

মহাত্মার নির্দেশমত্ই অচিরে তিনি তাহার গুরু তিববতী বাবার সন্ধান 

পান এবং তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মজ্জ'নী মহাপুরুষের 
কাছে শ্যামাকান্ত সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৯৯ সালে দীক্ষা 
দানের পর ছিববতী বাবা তাহার নব নামকরণ করিলেন--সোহংস্বামী। 

সন্ন্যাস নিবার পর শুরু হয় সোহংস্বামীর তপস্যার পালা । গুরু 

প্রদত্ত মন্ত্রচৈতস্থের বলে দেখ! দেয় তাহার জীবনে এক অপুর্বব ধ্যান- 
ভম্ময়তা। তাহার এই ধ্যানস্থ ভাব একাদিক্রমে থাকে প্রায় ছয়মাস 

ব্যাপিয়া । 

জনচক্ষুর অন্তরালে একটি নিভৃত কুটিরে বসিয়া চলিতে থাকে 

সোহংস্বামীর কঠোর তপস্যা । নবদীক্ষিত শিষ্য একসময়ে নিজের আহার 

নিদ্রার কথাও বিস্বৃত হইয়াছিলেন। এ সময়ে পুত্রাধিক স্রেহে 
তিববতীবাবা তাহার খাওয়া-পর। এবং রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেন, 

এমন কি শিষ্যের শৌচক্রিয়ার পর মলমৃত্রাদিও তিনি নিজহাতে করিতেন 
পরিষ্কার | 

ছয়মাস অতিবাহিত হইলে শিষ্যকে হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়। 

কহিলেন, “শালা, আমি কি তোর মেথর? আর কতকাল তোর খিদমৎ 
করবো । যা, অনেকদূর এগিয়েছিস্, এবার তৃই নিজের পথ ্যাখ,। 

আমিও চলি আমার ইচ্ছে মত।” 
সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া! সোহংস্বামী কহিলেন, «গুরুদেব, আপনার 

বিচ্ছেদে কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু এটাও আমি জানি, আপনার বিধান 
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তিব্বতী বাৰা 

আমার পক্ষে কলাণকরই হবে । কিন্ত যাবার আগে নির্দেশ দিন, আমার 

ভবিষ্যৎ দিনচধ্যা কিভাবে চলবে 1৮ 

গুরগম্ভীর স্ববে তিকবতী বাবা কহিলেন? “শোন্ তবে। জীবনের 

সব বিছু প্রতিষ্ঠা, সব কিছু মায়ামোহ ছেড়ে বেরিযেছিস আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্য । এজন্য নিরন্তর চাই আত্মচিন্তন | শক্তি-বিভূতি সব 

অগ্রসবমান সাধকের জীবনেই আসে, ও নিষে কখনো মাথ! ঘামাবি না। 

এগিয়ে যা শুধু এগষে যা 1” 

*কোথায বসে তপন্তা। কারুবো ৪ কিভাবে জীবন-ধাবণ করবো, সে 

নির্দেশও যে আপনার কাছে চাই ।৮ 

*গোডায় নৈমিষারণো গিয়ে কিছুদিন সাধন ভজন কর্। তারপর 

হিমালযেব কোথাও ডেবা বেঁধে বসে পড্। আর গ্যাখ, সন্ন্যাসীরা 
প্রাযই ভিক্ষা-গ্রহণ নিষে বেশী বাডাবাড়ি ক'বে, ওটা! ক'রবি না । যাবার 

আগে তোকে আমি কষেকটা! হৃশ্চিকিতস্ বোগেব ওষধি বালে দেবো, 

তাতে লোকেব প্রাণ বাঁচবে, আর €তোব জীবিকার ভাবনাও তেমন 
ভাবতে হবে না। 

গুকব নিকট হইতে শেষ উপদেশ ও এ সব ওষধিব সন্ধান নিয। 

সোহংম্বামী বারাণসী ত্যাগ কবেন। কয়েক মাস নৈমিষাবণ্যে সাধন- 

ভজনের পর প্রস্থান কবেন হিমালযেব দিকে । উত্তবকালে সাধনরত্ত 
অবস্থায় নৈনিতালের সন্নিহিত গেঠিয়ার্গীও স্থিত নিজ আশ্রমে তাহার 

দেহপাত হয়। 

বারাণসী অঞ্চলে একদল ভক্তকে কুপা বিতরণেব পর তিববতী বাবা 
কলিকাতায় আপিয়া উপস্থিত হন। শ্রই মহানগরী ও ইহার নিকটস্থ 

অঞ্চলে বু মুমুক্ষু ও রোগ-শোকে আর্ত নরন্মরী তাহার আশ্রয় নিয়া 
কৃতার্থ হয় । 

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া তিৰক্তী বাবা মাঝে মাঝে অন্তান্ত অঞ্লে 

ভ্রমণ করিতে যাইতেন। এই সব স্থানের মধ্যে মধুপুর তাহার অত্যন্ত 
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ভারতের সাধক 

প্রিয় ছিল। মধুপুরে থাকাকালে প্রতিবেশী সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বাবার খুব স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। শ্ীবন্দ্যোপাধ্যায় একজন 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা এবং তীক্ষধী সাংবাদিক। মহাপুরুষের অস্তবঙ্গতা লাভ 
করিয়া ভাহার ব্যক্তিত্ব, জীবনদর্শন এবং দিনচধ্য। সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ 
করার যথেষ্ট স্বযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। 

লেখককে তিনি বলিয়াছেন, “তিববতী বাবার চেহারায়, আচার- 

ব্যবহারে এবং চলন বলনে সব সময়ে ফুটে উঠতো! অপূর্বব ব্যক্তি আর 
স্বাধীন ভাব। তার কথাবার্ত। ও দার্শনিক আলোচন! শুনে মনে হতো 

তিনি বুঝি নিরীশ্বরবাদী বা শৃন্তবাদী বৌদ্ধ। অথবা এমনি ধরণের 
কোন সাধক । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা নয় । আসলে ঈশ্বব সম্পর্কে তিনি 

মৌন থাকতেই পছন্দ করতেন এবং সাধন বিষয়ে আত্মচিন্তনকে দিতেন 

সর্বাপেক্ষা বড় স্থান ৷” 

এই মহাপুকষের জীবন-দর্শনের আর একটি দিক হইতেছে জন- 
কল্যাণ। জটিল ও ছুশ্চিকিতস্ত কত রোগ যে তিনি নিরাময় কবিয়াছেন, 
কত মুতকপ্প মানুষের মুখে হাসি ফুটাইয়। তুলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা 
নাই। এ প্রসঙ্গে সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, “বাবার 

প্রতিভার অপূর্বব স্ফুরণ দেখা যেতো! ছবারোগ্য ব্যাধিব চিকিৎসায়। 

দ্রব্যগুণেব উপর ছিল তার অসামান্য অধিকার । যে কোন রোগ্সী 
একবার তার আশ্রয় গ্রহণ করলেই জ্ঞানপন্থী কঠোরী সাধক তখনি 

সমবেদনায় গলে পড়তেন । দরিদ্র বোগীর চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য হলে 

পাশে দডানে। ধনী ভক্তকে হুকুম দিয়ে তখনি করে দিতেন তাব ব্যবস্থা! ৷ 

ওঁধধের উপকরণরূপে তির্বতী বাধাকে কখনো কখনো ব্যবহার করতে 

দেখা যেতো! কৃষ্ণ ষাড়ের চর্ম, বাছুরের মাংস, মহিষেব শৃঙ্গ প্রভৃতি অদ্ভুত 
ধরণের উপকরণ। একবার এক কুষ্ঠরোগী বাবার কাছে এসে শরণ 
নিলো । আর্তম্বরে কাদতে শুরু করলো । বাবা ককণায় গলে গেলেন। 

তখনি বাজার থেকে আন! হলে! একটা বড় হাড়ি। কতকঞ্চলে ছুস্প্রাপ্য 
ওধধি সহ ষাঁড়ের মাংস তাতে পুরে দিলেন। তার নির্দেশ মত মাটির 

৪৮ 



তিব্বতী বাব! 

নীচে এটিকে চাপা দিয়ে রাখলেন শিষ্েরা। কয়েকদিন পরে এই হাড়ি 

উঠানে! হলো-_ওষুধের পচা গন্ধে যেন ভূত পালায় । এই ওষুধ কিছুদিন 
ব্যবহার করে এ কুষ্ঠরোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছিলো ৷» 

জ্রীবন্দ্যোপাধায় এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখষোগ্য মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন-_-“সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, রোগ নিরাময়ের 

ব্যাপারে তি বৰতী বাব। ছিলেন ধন্বস্তরী স্বরূপ। আর তিনি জটিল রোগ- 

গুলে! ভাল করতেন নিছক দ্রব্যগুণের জোরে, তন্বমন্ত্রের প্রভাব থাকলেও 

আমি তেমন কিছু টের পাইনি |” 

ভারতের বৈগ্ঠ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তিববতী বাবার 

অত্যন্ত স্লেহভাজন ছিলেন । শ্রীযুক্ত সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখক 

শুনিয়াছেন, বাচম্পতি মহাশয়ের অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে ন! 

পারিয়।৷ বাবা তাহাকে যক্ষ্নাঃ উদরী, কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক 
রোগের অব্যর্থ ওষধ এবং প্রয়োগ-বিধি লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন ।১ 

বর্ধমান পালিতপুরে সে-বার তিববতী বাবার করুণালীলার এক 

প্রকাশ ঘটতে দেখ। যায়। ভুঁনাথ তা” সেখানকার এক ধনী ও গণ্য- 

মান্ত ব্ক্তি। তাহার একমাত্র পুত্র তখন ছুশ্চিকিংস্ত যকুতের রোগে 

আক্রান্ত । রক্তাল্পতা ও প্রবল স্বরে ভূগিয়া ভূগিয়া রোগী মস্থিচর্মসার 

হইয়। উঠিয়াছে। অবশেষে প্রবীণ ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেলেন £বং 

ভূতনাথবাবু ও তাহার স্ত্রীর মাথায় াকাশ ভাঙ্গিয় পড়িল। 

তিববতী বাবার সহিত সামান্য একটু আলাপ-পরিচয় ছিল, সেই 

সুত্রে ভূতনাথবাবু ও তাহার স্ত্রী এই মহাপুকষের কাছে আসিয়া কাদিয়া 

পড়িলেন। চরণ ধরিয়া কহিলেন, “বাবা, যে ক'রেই হোক্ আমাদের 

১» স্যামাদাস বাচম্পতি মহাশয়ের পুত্র, কবিবাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্ধ মহাশয় 
লেখকের শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাহার নিকট অস্থসন্ধান করিয়! জানা গিয়াছে, তিব্বতী 
বাবার এসব উঁষধিযুক ব্যবস্থাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য, পাস 
গেলে মানব সমাজের প্রচুর উপকার সাধিত হইত 
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ভারতের সাধক 

এই একমাত্র ছেলের প্রাণ-ভিক্ষ। দিতেই হবে । নইলে, এখানে আমর! 

হা'জনেই আপনার পায়ে মাথা খুড়ে মরবো।” 
বাবার মন গলিয়৷ গেল। আর্ত দম্পতির সঙ্গে €সইদিনই তিনি 

পালিতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

তাহার আদেশে রোগীর ঘরে একটি শ্বেনবর্ণের স্তুস্থকায় মেষণাবক 

আনয়ন কর! হইল। তিনি নিঙ্গেও সাবা রাত্রি সেখানে রহ্থিলেন, 

করিলেন একটি গুঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। প্রত্যু'ষ কক্ষের দ্বার 
উন্মুক্ত করিতেই সকলে সবিশ্ময়ে দেখিলেন, শুভ্র মেষটির সার! অঙ্গ 
হলুদ্বর্ণে রঞ্রিত হইয়। গিয়াছে । কাহারে বুঝিতে বাকী রহিল না, 

বালকের মাবাম্রক যকুং-দুষ্টি ও কামল। বোগ রাতারাত সক্গারিত 

হইয়াছে এ মেষেব শরীরে । মেষটি তখন ভূমিতলে পড়িয়। স্বরে ঘোরে 
রহিয়াছে অচৈতন্ | 

তিববতীবাবার এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত এ সমযে সেখ!নে উপস্থিত ছিলেন। 

উচিততবন্তা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। তিনি কহিলেন, “বাবা, যদি 

কিছু মনে না ক'রেন একটা গুশ্র করি” 

“নির্ভয়ে বল্, কি বলবি” 

“আচ্ছা বাবা, আপনার যেন অপরিমেয় বিভৃতি রয়েছে, কিন্ত 

তাই বলে একটা মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি এ মেষশাবকটাকে 

মেরে ফেলতে উগ্ত হয়েছেন কেন? আমর! তে। বুঝি, আপনার মত 
আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের মধ্যে থাকবে সমদগিত1-__মানুষ আর মেফে 
ভেদবুদ্ধি থাকৃবে কেন।” 

রুক্ষম্বরে তিববতীবাবা উত্তর দিলেন, «মূর্খ, কোন কিছুই বুবিস্নে, 
আবার ফ্যাচ. ফ্যাচ. করতেও তোর জুড়ি নেই। একটু ধৈধ্য ধরে থাক্, 
টের পাবি সব।» 

ক্ষণপরেই দেখা! গেল বাব! তীব্র ম্বরের ঘোরে কাপিতে কাপিতে 

শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। ছুই চোখ হরিদ্রা বর্ণে রঞ্রিত হইয়! উঠিয়াছে। 

তারপরই তাহার দেহে দেখ! দিল প্রাণঘাতী হিক! রোগ। এই সময় 
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তিব্বতী বাবা 

সকলে সবিম্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভূতলে শায়িত মেষশাবকটি ধীরে ধীরে 

আুস্থ হইয়। উঠিতেছে। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া তিববতীবাবা তাহার 

স্বাভাবিক দিনচধ্য। শুঁরু করিয়া দিলেন। পরে কথ! প্রসঙ্গে বলিলেন, 

“যকৃত্তের রোগীটার এখন-তখন অবস্থা ছিল। তাই মেষটাকে এনে 

ভাড়াতাড়ি ঠেকনা দিতে হয়েছিলো ।* 

পালিতপুরের জমিদার ধর্মদাস মণ্ডল এবং পুর্বেবাক্ত ভূতনাথ তা'র 
চেষ্ট। ও অর্থব্যয়ে পালিতপুরে ভিববতীবাবার জন্য একটি স্থায়ী আশ্রম 

নিশ্মীণ কর! হয়, নাম দেওয়। হয় প্রজ্ঞামন্দির । এই আশ্রমে বাৰা 

ভাহার শেষ জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেন। 

১৯৩০ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে ১৮২ বৎসর বয়সে পালিত- 

পুর প্রজ্ঞামন্দিরে প্রজ্ঞানমন এই মহাত্মা তাহার মরদেহ ত্যাগ করেন। 
ভারতের অধ্যাত্ব-আকাশ হইতে খসিয়। পড়ে এক জ্যাতিশ্ময় নক্ষত্র ৷ 



হুত্টাজহজ বাই 
গহন অরণ্যের ভিতর দণ্ডায়মান এক ন্ুুপ্রাচীন দেবদেউল । অশ্ব্থ 

আর বটের পরগাছা অজ ফাটল ধরাইয়! দিয়াছে সারা গায়ে । ধ্বস 
নামিয়াছে বড় বড় পাথরের । চারপাশ কাটা আর জঙ্গলে ভরা । 

দেখিয়াই মনে হয় দীর্ঘদিন কোন জনমানব ঢোকে নাই এখানে । কিন্তু 

কুমার মহীপনারায়ণকে সেদিন ঢুকিতে হইয়াছে প্রাণের দায়ে । 

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন এই হূর্গম 

বনাঞ্চলে | কিন্ত মনে হয়, সে যেন এক যুগের ব্যবধান ! 
বারবার মহীপনারায়ণের স্ৃতিপটে জাগিয়! উঠে রামনগরের প্রাসাদ- 

জীবনের কথা । কি বিলাস ব্যসন ও হুল্লোডেই না কাটিয়াছে দিনের পর 

দিন। পিতামহ মহারাজ! বলবন্ত সি-এর স্রেহভর! মুখচ্ছবি কেবলই 
ভাসিয়া উঠে মানসপটে । বলবন্ত সি-এর আদরিণী কন্যার একমাত্র পুত্র 
এই মহীপনারায়ণ। ছোটবেল। হইতে কি গভীর মমত্বের বন্ধনেই ন! 
বৃদ্ধ তকে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন । সে সব দিনের স্ুধস্থৃতি আজ 

অরণ্যচারী নির্ববান্ধব মহীপনারায়ণের মনে হয় স্বপ্রের মত। 

কয়েক বছর আগে বলবন্ত সিংজী ব্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তারপর 

হইতেই কাশীরাজ্যের গদি নিয়। বাধে তীব বিবোধ। চেং সিং আর 

সহীপনারায়ণ _কেউ কাউকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন এই রাজ্যের 
উত্তরাধিকার । কিন্তু মহীপনারায়ণ নিতান্ত অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ। তিনি 
কি করিয়া আটিয়া উঠিবেন পরাক্রান্ত চেং সিং-এর সাথে ? উংকোচ- 

লোভী ওয়ারেন হেগ্রিংসকে হাত করিয়া চেং সিং আগেই গদি দখল 

করিয়। নিগ্নাছেন, তারপর মাবার তাহার সাথে ঝগড়া করিয়া এই সেদিন 

সেই গদি ছাড়িতে হইয়াছেন বাধ্য । 
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কাষ্টক্হ্ব স্বামী 

শিবালা-কুঠির সংঘর্ষের পর ইংরেজ সেনার অবরোধ এগড়াইয়া চেং- 
সিং নাটকীয়ভাবে গঙ্গায় ঝাপ দেন, পলাইয়া যান মাধোজী সিদ্ধিয়ার 

আশ্রয়ে । সেই ঘটনার পর ওয়ারেন হেষ্টিংস ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, 
কাশীর রাজদরবারের উপর হইয়াছেন খড়গহস্ত। 

সেদিন হঠাৎ চর মুখে মহীপনারায়ণ সংবাদ পাইলেন ওয়ারেন 
হেষ্টিংস নাকি তাহার জন্য খুব খোজাখুজি করিয়! বেড়াইতেছেন। 

বড় ঘাবড়াইয়৷ গেলেন মহীপনারায়ণ। তবে কি হেগ্টিংস তাকে বন্দী 

করিতে চান? চে সি-এর ওপর জাতক্রোধ হইয়া! প্রতিহিংস। নিতে চান 

এই তরুণ রাজদৌহিত্রের উপর ? 
সেই দিনই তিনি প্রাসাদ হইতে গা ঢাক। দেন, পলাইয়। আসেন 

এই হুম অরণ্যে । ক'দিন হইতে এ পুরোণে! ভাঙ্গা মন্দিরেই তিনি 
আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। 

কিন্ত আজ তাহার মন আরো চঞ্চল হইয়। পড়িয়াছে। খাস মুন্পী 

কুন্দনলাল খানিক আগে রামনগর হইতে আসিয়াছিল গোপনে দেখ! 

করিতে । সে জানাইয়। গেল, বাজারে গুজব-__হেষ্টিংস নাকি বলিয়াছেন, 
যেমন করিয়াই হোক মহীপনারায়ণকে তাঠার পাওয়া চাই-ই। রামনগর 

প্রাসাদে সবাই আতঙ্কিত হইয়া! ভাবিতেছেন-__কাশীরাজের কোন, 

উত্তরাধিকারীকেই বোধহয় ইংরেজ জাবিত থাকিতে দিবেন] । 

মহীপনারায়ণের দৃশ্চিস্তার আর অবধি নাই । শেষটায় কি ধরা 

পড়িয়। খৃষ্টানদের হাতে ফাসী যাইবেন? হেষ্টিংসের জোর তল্লাসীর কথ! 

রোজ তাহার কাণে আসিতেছে । কবে তার চরেরা এখানে হান! দেয়, কে 

জানে? এখন হইতে এক জায়গায় আর বেশীদিন থাকা ঠিক নয়। 

এঁ পুরাতন জীর্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়। তখনি মহীপনারায়ণ প্রবেশ করিলেন 
বনের গভীরতর প্রদেশে । 

ক্রোশখানেক আগাইয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তার পুষ্টি পড়িল এক 
বটবৃক্ষের নীচে । ধুনি ম্বালাইয়া ব্যদ্রচন্মের ওপর ধ্যানস্থ রহিয়াছেন 
এক প্রাচীন সঙ্ন্যাসী। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও দেহ এখনে। সুঠাম, সমুক্লত। 
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শিরে বিলম্ঘিত দীর্ঘ জটাজাল । ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিশ্চল হইয়া! বসিয়! 
আছেন। মনে হয়, দেহে প্রাণম্পন্দনের চিহ্ন নাই। 

মহীপনারায়ণ থমকিয়া দাড়ালেন। হিং জন্ত-ও-শ্বাপদস্সকুপ এই 
দুর্গম বনে অনন্যনিষ্ঠায় সাধন! করিয়া চলিয়াছেন কে এই সন্ন্যাসী? ভাগা- 

ক্রমে সন্ধান যদি মিলিলই, একবার ইহার আশীর্বাদ নিয়া যাইতেই 

হুইবে। 

মহীপনারায়ণের জীবন আজ আসিয়| ধাড়াইয়াছে চরম সঙ্কটের যুখে। 
এ সঙ্কটে কোন যোগবিসুতিসম্পন্ন সাধকেরু সাহায্য ছাড়৷ পরিত্রাণ 

পাইবার আশা নাই । তাই সন্স্যাসীর ধুনীর কাছে আসিয়। নীরবে 
রৃহিলেন অপেক্ষমান । কিছুকাল পরে মহাত্মা.নয়ন উন্মীলন করুলেন। 

মহীপনারায়ণ ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই বলিয়া উঠলেন, 

“বেটা কুছ চিন্তা মৎ করো । অংগ্রেজোসে কাহে ডবতে হো? তুম্হার! 

লিয়ে ফাসাকা ফান্দা নেহি, রাজমুকুট ঞুব নিশ্চিত, হ্যায় । কাল হি তুম 

উনসে মিলো।।” 

মহীপনারায়ণ তো বিস্ময়ে হতবাক । এ সন্সযাসী কি অন্ত্ধ্যামী? 
ওয়ারেন হেষ্টিংস যে তাহাকে পাতি পাতি করিয়। খু'|জ্বরা বেড়াহতেছেন, 

আর তিনিও তাহ৷কে এডাইয়া চলিয়াছেন প্রাণপণে _ এসব সংবাদ তে৷ 

এর অজানা নয়! 

কিন্তু মনের আতঙ্ক যায়না । ভাবেন, সন্নযাসীর কথা শুনিয়া 

শেষটায় বেঘোরে প্রাণ যাইবে না তো £ চেং সিং-এর বিদ্রেহের তিক্ত 

স্মৃতি ইংরেজের মন হইতে নিশ্চয়ই এতে। শিগগীর মুছিয়। যায় নাই । 

যেআহ্বান লিপি ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে পাঠাইয়াছেন আসলে কি 
তাহার উদ্দেশ্য ; এ কি সাদর আমন্ত্রণ, না বধ করার এক প্রস্ছন্ন ফা? 

সন্ন্যাসী বুঝিলেন? মহীপনারায়ণ মহা৷ সংশয়ে পতিত হইরাছেন। 
স্মিত হাসি হাসিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্ ১ গ্ভাখে৷ বেট।, তোমার 

অনাগত জীবনের দৃশ্য আমার মনের মুকুরে ফুটে উঠেছে এক ঝলকে। 

ষোশীর এ অতীক্দ্রিয় দর্শন কখনে। মিথ্যা হয়ন। ॥ তুমি কালই চলে যাও 
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ইংরেজ রাজ প্রতিনিধির আস্তানায় । তাতে তোমার ভালই হবে। 
নিজের মন এবার স্থির করিয়া! ফেলিলেন মহীপনারায়ণ। সঙ্গমাসীর 

চরণে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়! সেই দিনই ফিরিয়া গেলেন রামনগরের 
পাজপ্রাসাদে। 

পরদিন ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে উপস্থিত হইতেই ষে সমাদর ও 
সম্মান পাইলেন তাহ তাহার কল্পনায়ও অ'সে নাই । তাছাড়া, ইংরেজ- 
প্রধান জানাইলেন, তিনি স্থিৰ করিয়াছেন যে, পলায়িত চেংসিংএর 

স্থলে মহীপনার্রায়ণকেই দেওয়। হইবে কাশীর রাজসি হাসন। কাশীনগর 
এবং আরো কয়েকটা অঞ্চল বাদে চেংসিংএর গোটা রাজ্যের মালিক 
হইবেন তিনি । 

ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে আরো জানাইলেন, কোম্পানী বড় উদগ্রীব 

হইয়াছেন কাশীঝাক্ে স্থায়ী শাঞি স্থাপনের জন্ত। মহারাজা বলবস্ত- 
সিং-এর কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকাবীকে গদিতে বসাইয়৷ দিয় স্থানীয় 

জনগণেব অসন্তোষ দূর কবা হোক্, ইহাই তাহারা চান। এই উদ্দেশ্যেই 

বলণন্তের কাশোর দৌহিত্র মহীপনারায়ণের অন্য এত খোজাখুজি। 

এমনি নাটকীয়তার ভে হর দিয় ১৭৮২ শ্বৃষ্টাব্ধের এক শুভ প্রভাতে 

কাণীরাজ্যের অধীশ্বররূ:প অভিষিক্ত হইলেন মহীপনারায়ণ। 

আনন্দে উৎসবে আতবাহিত হইয়া গেল কয়েকা্দন। তারপর 

কৃতজ্ঞ 5ন্তে তিনি স্মথণ কারলেন অরণ্যচাগী নেই প্রাচীন তপন্বীর কথা । 

কাশ।র নানা মুল মনুসন্ধান চালানোর ফলে জানা গেল তাহার 

প্রকৃত পরিচয় । মহাত্ব। আম্মারাম তীর্থ নামে উত্তর ভারতের সাধু 

মহলে তিনি পধিচিত। তিনি মহাশক্তিধর, আর তার কৃপাপ্রাপ্ত 

শিষ্যতদর মধ্যে রহিয়াছেন বনু তিতিকফ্ষাবান ও জ্ঞানী দণ্তীম্বামী। 

তীর্ব গর হইতে দূবে, অনজীবনের কোলাহল এডাইয়া, দীর্ঘ দিন এ গহন 
বনে ঠিনি নিরত রহিয়াছেন কঠোর তপন্তায়। 

হাতী ঘোড়া লোক লম্কর সঙ্গে নিয়া মহারাজ মহীপনারায়ণ একদিন 
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উপস্থিত হইলেন সেই বিজন বনভূমিতে। মহাস্্ার চরণে ভক্তিভরে 
প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনার শ্রীয়ুখের বাণী সত্য 

হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী আমায় করেছে রাজগদিতে অধিষ্ঠিত। 
সেদিন আপনার নির্দেশ না পেলে বিড়ুম্বিত ভাগ্য নিয়ে, অসহায়ের মত 

আমায় চির-জীবন ভেসে বেড়াতে হতো । আজ তাই আমার আস্তরিক 

কৃতজ্ঞত। জানাতে এসেছি । আর এসেছি আপনার আশীর্বাদ ও পরমাশ্রয় 

পেতে ।” 

মহীপনারায়ণ ধরিয়া বসিলেন, বৃদ্ধ মহাত্বার কাছে তিনি মন্ত্দীক্ষা 

নিবেন। তাহার আশ্রিত হইয়া চালাইবেন গুরুভার রাজকাধ্য | 

গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন মহাত্মা; “একি কথা তুমি বলছো, বেটা ? 

আমি অরণ্যবাসা তপন্থী_ দীক্ষাদানের ঝামেলায় কেন শুধু শুধু নিজেকে 
জড়াতে যাবো ? তাছাড়া» বেটা, আমিতে। কখনো গৃহস্থ মানুষকে 

দীক্ষা দিইনে। আর তোমার মত রাজরাজড়া হচ্ছে প্ররবৃত্তিমার্গের 

লোক-_অত্যধিক বিষয়ী। তাদের শিষ্য করার তে প্রশ্নই ওঠে না। 
বেটা, দীক্ষাদান বিষয়ে আমি বড় রক্ষণশীল, প্রবীণ সাধুর! সবাই এটা 

জানে ।” 

কিন্তু মহীপনারায়ণকে এড়ানো বড় কঠিন। দিনের পর দিন তিনি 

আসিতে থাকেন এই বৃদ্ধ সন্াসীর চরণপ্রান্তে। করুণকণ্ঠে মিনতি 
জানান, “প্রভূ, আপনার কৃপাঁঘন দিব্যৃষ্টিই আমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে 
রাজসিংহাসনে ৷ সেই দিব্যদৃষ্টির আশ্রয়ে থেকেই আমি চিরজীবন কাটিয়ে 
দিতে চাই। কৃপ। আমায় করতেই হবে, নতুবা আমার এ জীবন 

হয়ে যাবে ব্যর্থ।৮-_বলিতে বলিতে অশ্রুজলে কিশোর মহারাজার বক্ষ 

প্লাবিত হয়। 

কিন্তু মহাত্মার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই। প্রস্তরমূত্তির মত 
অটল অচল হইয়। বসিয়া থাকেন। এতকিছু মিনতি ও ক্রন্দন মনে তাহার 

কোন ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটায় না। 

প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহারাজ সেদিন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কগিলেন। 

হ৫ঙ 



কাষ্ঠটজিহব স্বামী 

কিন্ত দীক্ষা গ্রহণের সন্কল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন না । ভাবিলেন, 
বেশ তো, মহাত্মা দি কিছুতেই দীক্ষা দিতে রাজী না হন, তবে তাহার 

মণ্ডলীর কোন বিখ্যাত সাধক, তাহারই কোন অন্তরঙ্গ প্রবীণ শিল্কে 

মহীপনারায়ণ বরণ করিবেন গুরুরূপে | 

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, এঁ মহাত্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য 
হইতেছেন দণ্ীত্বামী দেবতীর্ঘ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবৈদাস্তিক হিসাবে 
সার! উত্তর ভারতে এ সময়ে তাহার প্রসিদ্ধি ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

বিস্ময়কর মেধা, প্রতিভা ও তর্কশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু 
বিদ্যামদে মত্ত হইয়া এই শক্তিকে সদাই ব্যবহার করিতেন নিবিবচারে । 

স্যোগ পাইলেই বিশিষ্ট সন্যাসী ও আচাধ্যদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান 
করিতেন, অবলীলায় করিতেন তাদের ধরাশায়ী । ইহা ছিল দণ্তীম্বামী 

দেবতীর্থের এক আমোদজনক ব্যসন বিশেষ । 

দেবতীর্থ স্বামীর এ ছন্দ্প্রবণতার কথা ক্রমে গুরুমহারাজের .কাণে 

গেল। একদিন তাহাকে নিজ সকাশে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 

“দেবতীর্থ, তুমি আত্মজ্ঞানী সন্যাসী হতে গিয়ে শেষটায় কি ডাকু 
বনে গেলে? সাধুসন্ত আর ভগবত-রসিক আচাধ্যদের অনর্থক এভাবে 
ঘায়েল করে যাচ্ছো! এ ষে মহাপাপ ।” 

সেইদিনই প্রিয় শিশ্তের জিহ্বা কণু,রন তিনি বন্ধ করিয়। দিলেন । 
তীক্ষ ছুরি দিয়া নিজ হাতে তাহার জিহ্বার অগ্রভাগ করিলেন ছেদন। 

তারপর তাহাতে সংযোজিত করিয়া দিলেন কাষ্ঠনিন্মিত এক জিহ্বাংশ। 

দণ্তীম্বামী দেবতীর্থ সেই সময় হইতে সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন 

কাণ্ঠাজহ স্বামী নামে । তখন হইতে তিনি একেবারে নিশ্চুপ । কাহারো 
সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া তে। দূরের কথা, একেবারে হইয়া 
গেলেন মৌন। ধারে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন আপন তপস্তার গভীরে । 

মহাতাকিক বেদাস্তীর ঘটিল অপরূপ বূপাস্তর ! 
মহারাজ। মহীপনারায়ণ অনেক ভাবিয়। চিস্তিয়। অবশেষে সেদিন ঠিক 

২৫৭ 
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ভারতের সাধক 

করিয়াছেন, এই কাষ্ঠজিহব স্বামীকেই তিনি গুরুরূপে বরণ করিবেন। 
তাই সেদিন বড় আশা করিয়া উপস্থিত হইলেন এই মৌনী আচাধ্যের 
সকাশে। যাচ্ঞা করিলেন তাহার কাছে মন্ত্রদীক্ষা। “ও চরণাশ্রয় । 

কিন্তু তাহাকে রাজী করা বড় সহজ কাজ নয়। মৌনী দণ্তীস্বামী 

ঘরের মেঝেতে খড়ি দরিয়া লিখিয়া জানাইলেন_-বহিরঙ্গ জীবনের সকল 

পাট তিনি উঠাইয়। দিয়াছেন, একান্তভাবে নিমগ্ন রহিযাছেন নিজের 

অধ্যাত্বসাধনায়। তাই কাহারো আচার্য্য হইবার মত মনোবৃত্তি বা রুচি 

বর্তমানে তাহার নাই। 

কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, মহারাজ মহীপনারায়ণ। আকুল হইয়া 
জানাইলেন “প্রভূ, আপনার গুরু মহারাজের কাছে আমি প্রত্যাখ্যাত 

হয়ে এসেছি। আপনি তার পুত্রপ্রতিম শিষ্য । তাই এবার আমি সন্কল্প 

করেছি-_-হয় আপনার কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র লাভ ক'রবো, নয়তো 

গঙ্গাগর্ভে দেবে। এই পাপদেহ বিসজ্জন |» 

এ কান্না আর আত্তি আর যেন থামিতে চায় না । 

কান্ঠজিহব স্বামীর অন্তর ক্রমে করুণার্ হইয়। উঠে । মহারাজকে 
শান্ত করিয়। কথ। দেন, তাহাকে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন । 

কয়েক দিন পরের কথা। কাণ্ঠজিহব স্বামী সেদিন গুরুদেবের চরণ 

দর্শশ করিতে মাসিয়াছেন তাহার মেই অরণ্যাবাসে। সাধনভজন 

সম্পকত শিদ্দেশাদি নিবার পর নিবেদন করিলেন, কাশীর মহারাজ 

মহাপনাধায়ণ বড় সঙ্জন | ভক্তও বটেন ৷ তিনি কথা দিয়াছেন- রাজাকে 

দীক্ষা দান করিবেন । এ বিষয়ে গুরুর অনুমতি ভিক্ষা তিনি চান। 

রোষভরে গঞ্জিয়! উঠিলেন বৃদ্ধ মহাত্মা । কহিলেন, “দেবতীর্ঘ। 

এ তুমি কি বলছে? শেবটায় দীক্ষা দেবে গৃহস্থকে-__ভোগবিলাসের 

পঙ্কে নিমজ্জিত এ রাজাকে ? জর্ববত্যাগী, নিবৃত্তিমাগাঁ সন্যাসী হয়ে এ 

তোমার কি জঘন্য প্রবৃত্তি? এ দীক্ষা দিলে তুমি পতিত হবে 1” 

কাষ্ঠজিহব স্বামী উত্তরে জানান, “প্রভু, আপনার কথ! সবই সত্যি। 

চি 



কাঠজিহব স্বামী 

কিন্ত রাজার আন্তি আর কানন! দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছিলো, 
আমি যে তাকে কথ। দিয়ে ফেলেছি। এখন তা রাখতে ন। পারলে 
সত্যভঙ্গের দায়ে পড়বো । সে যে এক মহাপাপ |” 

গুরু সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন, “বেশ তো, বেটা । কথ! তুমি যখন 
একবার দিয়েই ফেলেছো? তা রক্ষ। ক'রো।” 

এবার কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী কীদিয়া পর়িলেন গুক্কর চরণে । গৃহস্থকে, 
ভোগপরায়ণ রাজাকে মন্ত্র প্রননান করবা যে পাপ তিনি করিবেন, কি 

হইবে তাহার প্রায়শ্চন্ত? এ পাপ স্বালনের জন্ত গুক মহারাজ যে 
ব্যবস্থ। দিবেন তাই তিনি লইবেন মাথা পাতিয়। । 

গুরু মহারাজ খানিকটা কি যেন ভাবিয়া নিলেন । তারপর ধীরকণ্ঠে 
বলিলেন, “বেটা দেখতীর্থ, রাজা মহীপরায়ণকে দীক্ষাদানের পিছনে 

তোমার করুণ। ঠিকই রয়েছে । কিন্তু তার অন্তরালে আরো রয়েছে 

তোমার মনের সুক্্ম অহং। আচাধ্যগিরির ইচ্ছা লুকিয়ে আছে অবচেতন 
মনের গোঁপন স্তরে। তার মূল এবার উংপাটন ক'রে প্রায়শ্চিন্তের 
ভেতর দিয়ে । সে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আমি দিচ্ছি। গলদেশে তোমার 

বেঁধে নাও-_-এক কাষ্ঠফলক। তাতে লিখে নাও--“আপলোগ হমসে 

শুন্ লিজিয়ে-_-দণ্তীস্বামী দেবতীর্থ পতিত হ্যায়।, কাশীধামের যত মঠ 
মন্দির, পন্থ ও আখড়। আছে, সব স্থানে গিয়ে দাড়াও দীনবেশে এবং 

গললগ্রিকৃতবাস হয়ে । সবার সামনে তোমার পাপ-কাহিনী প্রকাশিত 

হোক আর স্বালন হোক সে পাপের” 

বারাণসীর রাজপথে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, মন্দিরে ও সভাগুহে সেদিন 

দেখা গেল এক অস্ত পুর্বব দৃশ্য 

দুদ্ধধ তর্কশৃব, মহাবেদান্ত্ী দেবতীর্থ স্বামীর জিহব। কর্তন করিয়া, 
তাহাতে কাষ্ঠজিহব। সংযোজিত করিয়াও তাহার গুকমহারাজ ক্ষান্ত হন 

নাই। আজ আবার তাহাকে পাঠাইতেছেন-- প্রকাশ্যে তার পাতিত্যের 

কথ। ঘোষণা করিতে । 

সর্বঙ্নশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ, প্রতাপবান কাশীরাজের গুরু, কাষ্ঠজিহব 

৫৪ 



ভারতের সাধৰ 

স্বামীর আজ একি ছুর্দঘশ!! সবাই বলাবলি করিতে থাকে, কি তাহার 

এমন গুরুতর অপরাধ ? ৃ 

কাশীর দণ্ডীসমাজ ও সাধু-সম্তদের সম্মুখে কাষ্ঠজিহ্ব স্বামীর এই 
প্রায়শ্চিত্ত সেদিন উচ্চে তুলিয়। ধরিয়াছিল সন্যাসধন্মের নি্ষলঙ্ক, 

ত্যাগপুত, মহান আদর্শ । 

কি তাহার পাপ ও কলঙ্ক? ন' দণ্তীস্বামী হইয়া ও সর্বব মায়ামোহ 

ছিন্ন করার সন্কল্প গ্রহণ করা সত্বেও__গৃহীকে, ভোগী রাজাকে, দিয়াছেন 

তিনি দীক্ষামন্্র। ফলে ঘটিয়াছে চরম পাতিত্য দোষ । 

সে দিন তাহার নিষ্দিষ্ট প্রায়শ্চি্ত সমাপ্ত করিয়া কাষ্ঠজিহ্ব 
স্বামী যুক্তকরে দাড়াইলেন আসিয়৷ গুরুর সমীপে । 

গম্ভীর কণ্ঠে গুরু বলিলেন___“বেটা, পাপ স্বালনের জন্ত যা তুমি 

করলেঃ তাতে শুধু ষে তোমারই উপকার হবে তা নয়, দণ্ডীসমাঞ্জেরও 

সামনে দীর্ঘ দিন উড্ডীন থাকবে সন্যাসের পবিত্র পতাকা । জরষ্টাদর্শ 

ষতিরা থাকবে সশঙ্কিত হয়ে, শির নত ক'রে । কিন্তু বেটা, তোমার 
প্রায়শ্চিত্ত যে পূর্ণ হতে আরো একটু বাকী আছে ।”? 

আবার কোন্ নূতন প্রায়শ্চিত্তের কথ গুরু বলিতে চাহিতেছেন ? 
কাষ্ঠজিহব স্বামী চিন্তিত হইয়া তাকান তাহার দিকে । 

প্রশান্ত কে বুদ্ধ মহাত্মা কহেন, “বেটা, কাষ্ঠফলক গলায় বেঁধে 
তুমি ঘ্বুরেছে৷ সারা বারাণসীর পথে ঘাটে মন্দিরে । কিন্তু এ ফলক- 

লেখাতো! শিগগীরই জনমন থেকে মুছে যাবে। সে লেখাকে আরে! 

দীর্ঘস্থায়ী ক'রে দাও তুমি ৷ বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রস্তর নিশম্মিত দ্বারে তা 

উৎকীর্ণ ক'রে রাখো» 

এবার দণ্তী্বামী ধীরপদে আসিয়। দাড়াইলেন বিশ্বনাথ মন্দিরের 

তোরণের সম্মুখে । হাতে তাহার একটি তীক্ষ ছেনী। নিজের পাতিত্যের 
স্বীকৃতি, ভষ্টাদর্শের কলঙ্কময় কথা এই ছেনীর অগ্রভাব দিয়। খোদাই 

করিয়া! দিলেন পাষাণ প্রাচীরের গায়ে । লিখিলেন -_-দেবতীর্ঘ নামে 

দণ্ডী পতিত, হ্যায় ।” 

হও 



কাষ্ঠজিহব স্বামী 

কালের দীর্ঘ ব্যবধান রচিত হইয়াছে কিন্তু আজে মন্দিরের লক্ষ লক্ষ 

দশনার্থী কৌতৃহল ও অনুসন্ধিংসা নিয়া দেখিয়। যান প্রায়শ্চিন্তকামী এই 
আচার্য্যের হস্তলেখা । ফটকের প্রবেশ দ্বারের বা দিকের পাষাণ 

প্রাচীরে, সাড়ে ছয় ফুট উচুতে, দেব নাগরী অক্ষরের এঁ এতিহাসিক 

লেখাটি অগণিত মানুষের মনে আজিও তোলে আলোড়ন । ব্রহ্মচারী, 

সন্গযাসী ও ব্রহ্গাভ্যানী যে কোন সাধকের মনে নুন করিয়। জাগাইয়া 

তোলে ভারতীয় সন্াসধন্ম ও অধ্যাত্মীবনের শুচিশু্র মহান মাদর্শ | 

২৬১ 



নেক 

দারুময় ত্রন্মবিগ্রহ শ্রীভগন্লাথকে বেক্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিযাছে 

মহাধাম পুরীক্ষেত্র । যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সর্বব অঞ্চল হইতে এখানে 

সমাগত হইতেছে তীর্থকামী মানুষের দল। ইহাদের মধ্যে যেমনি 
ভাছেন ধর্ঘ্$1৭ ভক্ত গৃহস্থ, তেমনি রৃহিয়াছেন জর্বত্যগী সংধু-সন্ন্যাসী 

ও সিদ্ধ হহাত্বাগণ। জমুদ্রে আন ভর্পণ ও শ্রীর্গ্রহ দর্শন করিয়া সবাই 

আগাইয়া চলেন নিজ নিজ পরিব্রাজনের পথে । 

পুরী-তীর্থের নান! স্থানে ছড়ানো রহিয়াছে তজত ম-মন্দির, আশ্রম, 
সাধন্গীঠ । গির্ণারী-বস্তার ন্ভিত নাঙ্গাধাবা মহারাজের আশুমটি 

ইহাদের চধ্যে হন্ুখ্যাত ও ভ নাঁড়ম্বর ; বিস্তু এটি যেভ নন্তসাধারণ তাহাতে 

কোন সন্দেহ নাই । 

লোকনাথ-শিবের আস্তানের সন্নিকটে অবস্থিত এই গির্ণারী-বস্ত। 

তাল-তম্ল-লারকেল বীথির লীচ দিয়া জনহীন জংল। গ্রামপথে আপনি 

আগাইয়া চলুন, অদূরে সম্মুখে নয়নপথে পতিত হইবে ন।তিবৃহত এক 

বালিয়াড়ীর টিবি। 

দেখিতে নিতান্ত সাধারণ হইল্ও দেহাতি স্থানীয় লোকেরা আজো 

এই টিবির প্রাচীন মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়। শ্দ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন ক'রে। 

পৌরাণিক যুগের পুণ্যময় এতিহা নাকি বহন করিতেছে এই বালিয়াড়ী। 
দেবাদেশ পাইয়া রাজ! ইন্দ্রদম্ন যখন নীলাচল-নাথকে বালুকাস্তরপ হইতে 
উদ্ধার করেন, তখন ভূ-গর্ভ খননের বালুরাশির কিছুটা পতিত হয় 
এই গির্ণারী-বস্তায়। এই টিবিটি তাই তাহাদের চোখে এক অসামান্ঠ, 

পরম পবিত্র বস্তু । 

৬ 



নাঙ্গাবাবা 

বালিয়াড়ীর উপরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর আশ্রম । এই 
আশ্রমেরই একটি কর্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক 

নাঙ্গাবাবা। জটাজুট-সমন্বিত মহাকায় সন্ন্যাসী একেবারে দিগন্বর | 
আজানুলম্বিত বাহুছয় হাটুর উপর স্থাপন করিয়া, ব্যান্তরচর্ম্মের উপর, 

স্থখাসনে তিনি ধ্যানস্থ । উপবিষ্ট দেহের উচ্চতা, আর একটি দণ্ডায়মান 

মানুষের উচ্চতায় বেশী পার্থকা নাই । 

অদ্বৈত বেদাস্তসিদ্ধির এক মূর্ত বিগ্রহ এই ভীমকায় কঠোরা সন্াসী, 

মায়াপাশবদ্ধ জীবের সম্মুখে যেন এক জীবন্ত মোহমুদ্গর ! 

বাবা ও তাহার দুই তিনটি সেবকভক্ত ছাড়া স্থায়ীভাবে আশ্রমে 

আর কেউ বাস করে না। দর্শনকামী অভ্যাগতের সংখ্যাও অল্প । 

ভীমদর্শন, স্বল্পভাবী, শুদ্ধ জ্ঞানবাদী এই মহাপুকষের সম্মুখে কতক্ষণই 
বা থাক যায় ? তবুও বদি কেহ কোন সম্কল্প নিয়। কক্ষের মেজেতে বসিয়া 

থাকে, মুছুন্বরে বাব! বলিয়া উঠেন, “হা-হা, দন হো গিয়া, আভি চলা 

যাও। সহরমে যা"কর্ মন্দির-উন্দির দেখো 1৮ 

উনত্রাচ কেহ আসন চাপিয়া বসিয়। থাকিলে তাহার জন্য হয মহা 

পুরুষের অন্য রকমেব ব্যবস্থা । সেবক-সন্গ্যাসী জ্ঞানানন্দ স্বামীকে এবার 
তিনি গুরুগন্তীর গলায় আহ্বান করেন, কহেন “জ্ঞানা, ব্রন্মজ্ঞানকো 

কিতাব লে মাও |» 

আদেশ শিরোধাধ্য করি জ্বানানন্দ পাঠ শুরু করেন বেদাস্ত বা 

প্চদশী । শুক্ষ তব্ববিচার শুরু হইতেই অবাঞ্চিত দর্শনার্থীরা ধীরে ধীরে 

বাবার সম্মুথ হইতে সরিয়! পড়ে । 

আপাত শুষ্ক এই জ্ঞানতাপসের মধ্যেই আবার এক এক সময়ে ফুটিয়! 

উঠে অপূর্বব করণাঘন রূপ। উপযুক্ত আধার ও ত্যাগ-বৈরাগ্যবান 
মুমুক্ষুর দর্শন পাওয়! মাত্রেই বাবা যেন কৃপা বর্ণের জন্ উন্মুখ হইয়। 
উঠেন। 

পুরীধামের শ্মশান, সমুদ্র সৈকত ও গির্ণারী-বস্তার এই ক্ষুদ্র আশ্রম, 
সবগুলি স্থান মিলাইয়। নাঙ্গাবাব! মহারাজ এ অঞ্চলে অবস্থান করিয়া 
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ভারতের সাধক 

গিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ বংসর। এই সময়ে বাবাকে দর্শনের সৌভাগ্য 
ধাহাদের হয়, তাহারা সবাই এক বাক্যে বলিয়াছেন-_অর্ধ শতাব্দীর 
ব্যবধানেও এই মহাপুরুষের চেহারার তেমন বিশের্ধ কিছু পার্থক্য বা 
পরিবর্তন তাহারা লক্ষ্য করেন নাই। 

স্থানীয় সাধু সমাজের বিভিন্নপন্থী সাধকেরা- বেদাস্তীঃ যোগী, 
তান্ত্রিক, বৈষ্ুব__যে দলই হোক না কেন, নাঙ্গাবাবার সম্বন্ধে সবাই 

পোষণ করিত অসাধারণ শ্রদ্ধা । 

উচ্চ কোটির অভ্যাগত সাধু মহাত্মাদের আগমন পুরীতে প্রতি 
বংসর কম দেখা যায় না। দল মত নির্বিশেষে ইহাদের সবাই 

নাঙ্গাবাবার প্রতি সম্ভ্রম দেখাইতে ব্যগ্র হইতেন। 

কিন্ত স্থানীয় বা বহিরাগতদের কেহই বাবার প্রকৃত পরিচয় তেমন 

জ্ঞাত ছিলেন না। নিজে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মগোপনশ্বীল, 

পূর্ববাশ্রম ব! বর্তমানের তথ্য উদ্ঘাটনে কোনদিনই তিনি আগাইয়া 
আসেন নাই । 

সাধক ও গুহস্থ ভক্তদের মধ্যে তাই নাঙ্গাবাবা সম্পর্কে সদাই শোন৷ 

যাইত চাপ গুঞ্চনময় প্রশ্ন । কে এই মহাশক্তিধর সন্যাসী ? কোথায় 

তাহার পূর্ববাশ্রম ? গুরুকরণ কোথায়? কোন্ সাধনপথ অনুসরণ 

করিয়া হইয়াছেন তিনি আপ্তকাম? কোন্ কোন্ ভাগ্যবান সাধক 

হইয়াছেন তাহার কৃপাধন্ত ? বহুজনের ওংস্থৃক্য সত্বেও এসব প্রশ্রের 

জবাব মিলে নাই। 

কিন্তু বিধির বিধানে সে-বার এক অপূর্নব যোগাযোগ ঘটে এবং ইহার 
ফলে বাবার সম্বন্ধীয় তথ্য কিছুটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

১৯৪৯ সালের শরৎকাল। পুরীধামে সে-বার এক ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ 
মহাযোগীর আগমন ঘটে । প্রসঙ্গক্রমে সেদিন নাঙ্গাবাবা সন্বন্ধে অন্তরঙ্গ 

ভক্তমহলে তিনি বলিয়৷ ফেলেন, “এই মহাত্বার প্রকৃত খবর তোমরা কি 
জানবে? অদ্বৈত সাধনার উচ্চ শিখরে সদ! রয়েছেন সমাসীন । অধ্যাত্ব- 
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নাঙ্গাবাব 

সিদ্ধির যেন এক মৈনাক পর্ববত | বিরাট পর্ববত__কিন্তু মৈনাকের মতই 
জলের নীচে লুকিয়ে আছেন-_-সহজে তার মাহাত্ম্যের পরিমাপ করা 
কঠিন, স্বরূপ বুঝে ওঠা আরো কঠিন 1” 

চুপ করিয়। থাকিয়া যোগীরাজ আবার কহিলেন, “আর একটা কথ 

তোমরা জেনো রাখো_এই নাঙ্গাবাবার দেহ পাঞ্জাবী দেহ, আর ইনিই 

হচ্ছেন ইতিহাস-খ্যাত মহাঁবেদান্তী_-তোতাপুরী মহারাজ । দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন কৃপা! ক'রে ।” 

অন্তরঙ্গ ভক্তের! তো একথা শুনিয়! বিশ্ময়ে স্তম্তিত। সমস্বরে তাহারা 

বলিয়া উঠেন, “আজ্ছে তাহলে এই মহাত্মার বয়স কত? শ্রীরামকৃষ্ণের 

সঙ্গে তোতাপুরীজীর সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৬২ সালে। তখন পুরী মহারাজের 
বয়স বোধহয় বাটের কাছাকাছি ছিল। কারণ রামকুষ্চ-জীবনীকারের 

বলেছেন--তোতাপুরীজী প্রায় চল্লিশ বৎসর অদ্বৈত বেদান্তের কঠোর 
সাধন! করেছিলেন । নাঙ্গাবাবাই যদি তোতাপুরী, তবে তার বয়স 
এখন নিশ্চয়ই দেড়শ" বৎসর |” 

“আরো বেশী- প্রায় আড়াই শ' বংসর বয়স এর হবে ।” 

“বৃর্তমান যুগে এই আযুক্ষালের কথা আমরা ভাবতেই পারিনে ৮ 

“তা, আশ্চধ্য হবার কি আছে? এ'র মত বিরাট মহাপুরুষ-_-যোগ 

ও বেদান্তে পারঙ্গম, শক্তিধর মহাআা হিমাচলের নীচে কমই রয়েছেন । 

ইচ্ছে হলে এর! দেহের ক্ষয়-ক্ষতি ও পরিণতিকে স্তম্তিত ক'রে ছ-পাচশো! 

বৎসর বেঁচে থাকবেন, এটা এমন কি অসম্ভব কথা ?” 

একজন সেবক প্রশ্ন করিলেন, “প্রভূ, আপনি যা বল্লেন তা চরম 

সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে_ তোতাপুরী মহারাজ 
জীবিত রয়েছেন, আর এই শ্রদ্ধেয় পরমগুরুর কোন সন্ধান রামকৃষ্ণ 

মণ্ডলীর সাধকের! জানেন ন1 1” 

“পুরী মহারাজ নিজেই ইচ্ছে ক'রে অতীত জীবনের সব অধ্যায়কে 

জনস্মৃতি থেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছেন। কাজেই, কারুর সাধ্য নেই 
যে তার সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিংসু হয়, ব। তাকে খুঁজে বার ক'রে?” 

২৬৫ 



ভারতের সাধক 

যোগীরাজ অতঃপর প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া! যান এবং ভক্তদের বাধ্য 

হইয়া নিরস্ত হইতে হয়। 

নাঙ্গাবাব। মহারাজের বয়স সম্পর্কে আর একটি সাক্ষা প্রমাণ এখানে 

উল্লেখনীয়। ১৯৬০ সালে কাশীর সন্নিহিত বনপুরওয়াস্থিত ব্রহ্মবিদ্ 
সাধক বীতরাগ-বাবার সহিত লেখকের দীর্ঘকাল ব্যাপী নানা আলোচন। 

হয়। সেই সময়ে নিজ জীবনের কথা প্রসঙ্গে বীতরাগজী নাক্গাবাবা 

সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 

“আমরা যখন সতের আঠারো বৎসরের নবীন সাধক, নাঙ্গাবাবা তখন 
বয়সে প্রাচীন এবং কাশীর উচ্চশ্রেণীর মহাত্মার। সবাই তাকে খুব সম্মান 

করতেন। তখনি শুনেছি তার শরীর ছিল পাঞ্জাবী । কাশীতে থাকতে 

তিনি অবস্থান করতেন দূর শহরতলীতে এবং মাঝে মাঝে নৌকাযোগে 
সেখান থেকে আমাদের গুরুর আশ্রমে দেখ! সাক্ষাৎ করতে আসতেন। 

সে সময়েও তিনি নাঙ্গা ছিলেন, বিরাটকায় এই শক্তিমান মহাত্মার পাশে 

আমরা ঘোরাফেরা করতাম, ওৎসুক্যভরে নিনিমেষে তার সবকিছু লক্ষ্য 

করতাম 1» 

বীতরাগ বাব! উপরোক্ত কথাগুলি লেখককে বলেন ১৯৬০ সালে। 

কাশীর প্রাচীন এবং প্রত্যক্ষদর্শী লৌকদের কাছে শুনিয়াছি, তখন 

তাহার বয়স ছিল ১৯০ বৎসর । এই ১৯০ বৎসরের বৃদ্ধ তাহার 

যৌবনোদ্গমে যে পুর্ণ বয়স্ক মহাত্মা নাঙ্গাবাবাকে দর্শন করিতেন, বর্তমানে 
তাহার বয়স আড়াই শত বৎসর বল৷ হইলে বিস্ময়ের কিছু নাই। 

নাঙ্গাবাবার পরিচয় সম্পর্কে যোগীরাজ সেদিন যে সংবাদটি প্রকাশ 
করিলেন তাহা বড় চাঞ্চল্যকর । অন্তরঙ্গ মহলে ইহা! নিয়া চাপা গুপ্রন 

চলিল বেশ কিছু দিন ধরিয়! । শ্রীক্ষেত্রে তপস্তারত কয়েকজন উচ্চকোটির 

মহাত্মা এবং নাঙ্গাবাবার বিশিষ্ট ভক্তদের কাণেও এ কথা পৌছিতে 
বিলন্ব হইল না। 
আশ্রম-কক্ষের বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখা সেদিন সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে। 
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স্েহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকাইয়! বাব। কহিলেন, “হমারা একঠো। 
বাৎ তুম্লোগ হরবখৎ ইয়াদ রাখো। বেদাস্তক! বিচার হ্যায় সব্সে 

বড়িয়। সাধন। কলিষুগকো লিয়ে ইয়ে সাধন বহুৎ উপযোগী হ্যায়। 
বেদান্ত এক অচ্ছিওয়াল! সেতু । ইসকো ওপর দেকে এক চুটিভি নদী 
পার হোনে সকৃতা ।” 

অর্থাৎ, আমার একটা কথা৷ তোমরা সব সময়ে স্মরণ রেখো-- 
সকল সাধনার ভেতর বেদান্ত বিচার ও মাত্মবধ্যানের সাধন! হচ্ছে শ্রেষ্ঠ । 
আর. কলিযুগের মানুষের জন্য তে। এ সাধন সব চাইতে বেশী উপযোগী । 
প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত হচ্ছে একটি চমৎকার সেতু, মানুষ তে! দূরের কথা, 
পিঁপড়েও এর ওপর দিয়ে ভবনদী পার হতে পারে। 

একটি ভক্ত সোতসাহে বলিয়। উঠিলেন, “বাবা, আধুনিক কালে 
বেদান্তে কিন্তু সব চাইতে বড অবদান রেখে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ৮ 

“হা হা, উহ বেদাস্ত, কো গরচারমে এক বড়া কম্মী থে 1» 
বিস্ময়ভর! কণ্ঠে এ ভক্তটি কহিলেন, “সে কি বাবা, এ কথা বললে 

চলবে কেন? স্বামীজী সিকাগো ধন্মসম্মেলনে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
জ্বানীগুণীর সামনে বেদান্তের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন, পশ্চিম দেশের 
মাটিতে বেদান্তের বীজ বপন করে গেছেন! এ যে এক বিরাট কাজ 1?” 

শ্মিতহাস্তে বাবা মন্তব্য করিলেন, “লেকিন উহ কম্মকা বীজসে পেঁড় 
কয়ঠো হুয়া, বাতাও। আত্মজ্ঞানকা লেকৃচার দেনেসে ক্যা জরুরৎ 
হ্যায়? অওর উহ্ লেকচার সুননেসে ভক্তয়োকো আত্মজ্ঞান ক্যায়সে 
হো জায়গা, ইয়েভি মুঝে সমঝায় দেও ।৮ 

“তা বাবা, আপনি যাই বলুন, স্বামীজী এক বিরাট কীন্তি রেখে 
গেছেন। তাছাড়া, তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনিও তো! এক বিশ্বখ্যাত 
মহাসাধক। অধ্যাত্মপাধনার উচ্চতম চূড়ায় ছিলেন অধিচিত |” 

“হা হা, উহ্ দেবী কালীকো! শ্রেষ্ঠ ভক্ত থে ।” 
কলিকাতার এক বিশিষ্ট ভক্ত পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। নাঙ্গাবাবাই 

মহাবেদান্তী তোতাপুরীজী এবং স্ত্রীরা মকৃষ্ণ ভাহারই নিকট দীক্ষ। নিয়াছেন, 
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এ কথ! তিনি-'শুনিয়াছেন। মনে কৌতুহলের অন্ত নাই। প্রসঙ্গ- 
কথার স্থযোগ নিয়া সোজাস্থৃজি প্রশ্ন করা শুরু করিলেন__ 

“আচ্ছা, বাব আপনি কলকাতায় গিয়েছেন ? দক্ষিণেশ্বর চেনেন ? 

সেখানে থেকেছেন কখনো ?” 

উত্তরে বাবা কহিলেন, “সাগরতীর্ঘক! রাস্তেসে কয় দফে তো ময় 

কলকত্তা গিয়া রহা। দক্ষিণেশ্বরমে ভি একদফে ঠার রহো। থে ।৮ 

“বাবা, আপনি কি শ্রীরামকৃঞ্চকে সন্ন্যাস দীকা দিয়াছিলেন ? দয়া 
ক'রে কথাটা ভেঙ্গে বলুন তো 1” 

“এঁছা তে অওর গৃহস্থকে। মশায় দীকৃষ। দিয়া হ্যায়। লেকিন সন্ন্যাস 

কিস্্কো দিয়া বাতাও |” 

ভক্তটি পুনবায় প্রশ্ন করার উদ্ভোগ করিতেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ 

তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, “ইয়ে, খবর মিলনেসে তুমহারা কেয়। ফয়দা, 

বাতাও। ব্রহ্ষমজ্ঞান তুমকে! মিল্ জায়গী ?” 

বাবার এই কঠোর মনোভাব দেখিয়া কৌতৃহলী ভক্তের! চুপ করিয়া 
গেলেন। আলোচনার গতি এবার মত্মজ্ঞান সম্পকিত নান। প্রশ্নের 

দিকে ধাবিত হইল । 

কলিকাতায় কয়েকজনের মুখে নাঙ্গাবাবার সাধন-এশ্বর্যের খাতি 

শুনিয়। এক ভক্ত সাধক তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন । দর্শনের 

সঙ্গে সঙ্গেই বাবার সঙ্গে তাহার একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। 

আশ্রমে অবস্থান করিয়৷ রোজ ছুই বেল! তিনি বাবার উপদেশামূত পান 

করেন, মার শ্রবণ করেন বেদান্তের ভাষ্য । দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া 

যাইতেছে ।. 

একদিন এ ভক্তটি কৌতূহলের বশবর্তাঁ হইয়। প্রশ্ন করিলেন-___“বাবা 
আপনার সম্বন্ধে কাণাঘুষায় তো৷ কত কথাই শুনি। আচ্ছা, বলুন তো, 
আপনিই কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধনার গুরু-__তোতাপুরী 
মহারাজ ?” 

বাবার মুখমগ্ডলে কিন্তু কোন ভাববৈলক্ষণ্যই দেখ। গেল ন। ক্ষণকাল 
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চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “হারে, ইয়ে ছোটিসা বাত স্ুননেকে লিয়ে 
তুম কলকাত্তাসে ইত্নি কষ্ট কর্কে আয়ে হো। ইস্ খবর মিল্নেসে 

তুম্হারী কুছ-ফয়দ হোগা! £” 

আশ্রমের বিশিষ্ট উড়িয়! ভক্ত ভজুবাবু, বর্তমানের স্বামী সুন্দরানন্দ, 
বড় উদ্যোগী ও কণ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। একবার অপর কয়েকটি ভক্তের সহিত 

মিলিত হইয়া তিনি স্থির করিলেন, বাবার একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনী সঙ্কলন 

করিতে হইবে । বাবা তাহার সুদীর্ঘ জীবনের বিগত অধ্যায়গুলিকে 

বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন। মোটামুটি তথ্যাদি তাহার মুখ 

হইতে জানিতে পারিলে ঝড় স্ববিধা হয়। সাহস সঞ্চয় করিয়া বাবার 

নিকট এ প্রস্তাব তাহারা পাড়িলেন। বাবার গুরু গম্ভীর কণ্ঠের উত্তর 

শোনা গেল, *হা-হা, হমকো! তুমলোগ জীব সম্ঝো৷ তো! জীবনী লিখো, 

কোই হরজা নেই ।” 
আত্মজ্ঞানের আলোকস্তম্তরূপে যিনি সদা দীপ্যমান, শিবত্বে যিনি 

চির প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে জীবজ্ঞান কর! এবং তাহার জীব-জীবনের তথ্য 

সন্কলন করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতাই নাই__একথাই তিনি সংক্ষেপে 
বুঝাইয়া দিলেন । 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের মুখে সেদিন এ উক্তিটি শুনিয়া ভক্তদের 

চৈতন্যোদয় হইল। তীহারা উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাদের 

লৌকক জীবনের সত্যকার ইতিবৃত্ত রচনা করা সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু 
খাটি ও প্রত্যক্ষদশী ভক্তদের অভিজ্ঞতা হইতে অলৌকিক ও করুণাঘন 

রূপের একটা স্খোচিত্র অঙ্কন করা । 

একবার কোন ভক্ত লঘু হাস্তপরিহাসের সুযোগে নঙ্গাবাবাকে 

জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা বাবা, কত লোকে আপনার জন্বন্ধে বিশ্বাস্ত 

অবিশ্বীস্ত কত কথাই বলে। সে যাই হোক্, আমার একটা তীব্র কৌতুহল 
হয়েছে আপনার সঠিক বয়স জানতে । দয়া করে বলুন তো-_আপনার 

বয়স কত? 
বাব৷ গম্ভীরভাবে মাথ! নাড়িয়৷ উত্তর দিলেন, “আত্মজ্ঞানী সাধককো 
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জনম মরণ কুছ, হায় ? হমারা তো৷ জনমই নেহি হুয়া । উমর্ ক্যায়সে 
বাতায়েঙ্গে 2, 

চল্লিশ বসরেরও অধিক কাল গির্নারী-বন্তার এই আশ্রমে নাঙ্গা- 

বাব! বাস করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধো নিভূতি-প্রয়াসী মহাত্ম! 

কোনদিনই তাহার আশে পাশে ভীড় জমিতে দেন নাই। গুটিকয়েক 
সাধক সন্যাসী নিয়া আত্মধ্যানে রহিয়াছেন সদ। নিমগ্ন । 

নাগা! বাবার একান্তসেবক ও আশ্রমের প্রাণম্বরূপ ছিলেন ম্বামী 
জ্ঞানানন্দ। ঘরসংসার ও আত্মপরিজন সব ছাড়িয়৷ বাবার সেবাকেই 

তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন তাহার সাধনার অঙ্গবূপে । তিনি বলিয়াছেন £ 

আশ্রমে অতিধি হিসাবে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন নানা ধরণের 

সাধু সম্তের দল। ইহাদের মধ্যে দশনামী সন্যাসী যেমন থাকিত তেমনি 

দেখা যাইত উদাসী কথীরপন্থী প্রভৃতি সাধকদের। উণ্তর ভারতের 

সাধুরা যেমন আসিয়া জুটিতেন তেমনি আসিতেন অন্ধ, তামিল ও 

কেরালার সাধুগণ ৷ বিস্ময়ের বিষয়, বাবা সকলেরই সঙ্গে কথাবার্তা 

বলিতেন তাহাদেরই মাতৃভাষায় । ইহা হইতে বুঝ যাইত, দীর্ঘ 
পরিত্রাজক জীবনে বাবা সারা ভারত ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন এবং এঁ সময়ে 
কতকগুলি ভাষাও তিনি সম্পূর্ণরূপে করিয়াছেন আয়ত্ত | 

অতিথিদের আদর আপ্যায়নেও বাবার কোন তারতম্য ছিলন৷ । 

নিজে ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী কিন্তু উচ্চ কোটির অবৈদান্তিক সাধু 
সম্তের সহিত মিলনে উৎসাহের অভাব কোনদিন দেখ যায় নাই। 

নাঙ্গ! বাবার প্রথম জীবনের শিষ্যদের কাহাকেও স্বামী জ্ঞানানন্দ 

এই আশ্রমে আসিতে বা অবস্থান করিতে দেখেন নাই । 

বাব। প্রয়োজন বোধে দীক্ষা এবং সন্নাস কিছু সংখাক সাধনকামীদের 

দিয়াছেন বটে কিন্তু সাধনপথে একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়। দিবার পর আর 

কোন বাস্িক যোগস্ত্র তাহাদের সহিত রক্ষা করেন নাই। শক্তিধর 

গুরুর একটু স্পর্শ, একটু কৃপাই হয়তো ছিল এঁ নবীন সাধকদের পক্ষে 
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যথে্ট। অথবা মায়ামোহ-নির্মুক্ত আত্মজ্ঞানী এই মহাসন্ন্যাসী নিঙ্গ 

শিষ্যদের সম্পর্কেও বুঝি ছিলেন নিলিপ্ত ও নিরাসক্ত। 

পঞ্চাশ বসরেরও আঁধককাল নাঙ্গাবাবা মহারাজ পুরী অঞ্চলে বাস 

করিয়া গিয়াছেন। জনৈক প্রত্যক্দশী প্রবাণ সাধক লেখককে 

বলিয়াছেন,__-এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাবা মহারাজের একই চেহারা! 

বরাবর তাহার! দেখিয়াছেন, এই বিরাট পুকষের দেহরেখায় বযোবৃদ্ধির 

কোন চিহ্ন ফুটিয়া! উঠে নাই। 

পুরী তীর্থবাসের গোডাব দিকটায় নাঙ্জাবাবা অবস্থান করিতেন 
সাগরসৈকতস্থিত শ্মশানের এক প্রান্তে । উলঙ্গ, স্থুগন্তীর মহাপুরুষ প্রায়ই 

থাকিতেন আপন মনে ধ্যানস্থ ও সমাহিত । এ সময়ে ছুই চারিটি স্থাশীয় 

ভক্ত তাহার সেবা যত্বের ভার শিয়াছিলেন। 

সারাদিন ধ্যানস্থ থাকিয়া অপরান্কে বাবা এক সের দুধ ও দুইটি ডাব 

আহাধ্যরূপে গ্রহণ করেন। মধুস্্দন গোয়ালার কুটির শ্মশানের কাছেই । 

প্রত্যহ বিকাল হইলে এক ভীড় ভুধ নিয়। ভক্তিভরে বাবার সমীপে সে 

উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে বালক পুত্র বংশীধর | বাবার জন্ত রোজ 

সে এক জোড়া গন্ধপুস্পের মালা আনয়ন করে, সযত্বে তাহার গলায় 

পরাইয়! দিয়! সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানায় । 

বালক বংশীধর জন্মান্ধ। দরিদ্র হইলেও মধুস্দন গোয়াল৷ পুত্রের 
চক্ষুর চিকিৎসায় জন্ত চেষ্টার ক্রুটি করে নাই । কিন্তু সব চেষ্টাই হইয়াছে 

ব্যর্ঘ। ডাক্তারের! শেষ কথ! বলিয়। দিয়াছেন,_-দৃষ্টিণক্তি পাইবার তাহার 

আর কোন আশ। নাই। 

বংশীধর রোজই নাঙ্গাবাবার সকাশে উপস্থিত হয় এবং মহাপুকষ 
তাহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপনও করেন । কিন্তু অধিকাংশ সময়ে নিম লিতনেত্র 

থাকায় বাবার দৃষ্টি তাহার চক্ষু হুইটির উপর পড়ে নাই । সেদিন মধুস্দন 

পুত্রকে শিখাইয়া দিয়াছে, বাবাকে মাল! ও প্রণাম নিবেদন করিয়াই সে 
যেন তাহার অন্ধত্বের কথা জানায়, প্রার্থনা করে আরোগ্য লাভের জন্য | 
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সেদিন অপরাহ্ধে পিতার নির্দেশক্রমে বংশীধর তাহাই করিল। 

আর্ক কাদিয়া কহিল, “বাবা, আমি জন্মান্ধ, আমি বড় ছুঃখী। আপনি 
স্বয়ং ভগবান_-আপনি একবার চোখ মেলে আমার “ছুর্দশ। দেখুন, 

আমায় কূপা করুন। আপনি ছাড়। আমার আর কোন আশ্রয় নেই ।» 

নাঙ্গাবাবা চোখ মেলিয়া চাহিলেন । মনের ছুয়ার সে সময়ে 

সৌভাগ্যক্রমে খোল! ছিল। ক্রন্দনরত বংশীধরের অন্ধ নয়ন ছুটির দিকে 

তাকাইতেই করুণায় বিগলিত হইয়া গেলেন। ব্যাকুল কে মহাপুরুষ 
বলিয়া উঠিলেন, “হারে, তুম আখ তো খুলো। দেখো, আভিসে তুম 

অন্ধ। নহি, পুরা দৃষ্টি তুমহারা আখমে আ গয়া |» 
স্ঠ্যা বাবা, তাইতো! তাইতো !”-_ বিস্ময়ে আনন্দে বংশীধর চীৎকার 

করিয়া উঠে। ছুই চোখে তাহার ঝরিতেছে আনন্দাশ্র, আর বলিতেছে, 
_-৫কি সুন্দর ! কি সুন্দর! যা কিছু দেখছি সবই অপূর্ব সুন্দর 1” 

জন্মান্ধ বংশীধরের এ আনন্দ কোন চক্ষুম্মানেরই উপলব্ধিতে 
আসিবেনা। চির অন্ধকারের বনিক টুটিয় সুর্যালোকের কমল ফুটিয়! 
উঠিয়াছে তাহার ছুই নয়নে। মহাকাশের নিঃসীম বিস্তার, নীল 

দিগন্তের হাতছানি, আর সাগর উম্মির ছন্দোময় নৃত্য তাহার সম্মুখে 

স্থষ্টি করিয়াছে নৃতন মায়াময় পৃথিবী । 
বংশীধর আনন্দে কখনে। হাসিতেছে, কখনো কাদিতেছে । কখনো বা 

নাঙ্গাবাঁবার চরণতলে পড়িয়া দিতেছে গড়াগড়ি । 

এই অত্যাশ্চধ্য যোগবিভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া মধুন্ুদন গোয়াল। 
করজোড়ে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়৷ দাঁড়াইয়া আছে, মুখ দিয়া একটি 
শব্দ তাহার বাহির হইতেছে না । 

একট! বড় গোরে মাল! বংশীধরের মাথার উপর ছুড়িয়া দিয় বাবা 

ম্মিতহাস্তে কহিলেন, “হা- হা, তুম আতি ঘর চল। যাও। কাল অওর 
অচ্ছি মালা লে কর্ আও |!» 

কয়েক বংসর পরে নাঙ্গাবাব! দক্ষিণ ভারত পরিব্রাজনে বাহির হন 
এবং ফিরিয়া আসিয়া পুরীর সমুদ্রতটে আন গ্রহণ করেন এক নূতন 
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স্থানে । ১৯২* সালে ফ্র্যাগৃষ্টাফের কাছে, কাশিমবাজ্ঞারে ভবনের 

সম্মুখে বালুকার উপর তিনি অবস্থান করিতে থাকেন। দারণ গ্রীন্ের 

মধ্যাহ্ন বালুরাশিতে যখন পা! রাখা যাইত না, তখনে। দেখা যাইত, বাবা- 

মহারাজ নিবিবকার চিত্তে বিশাল বপুটি উত্তপু বালুতে এলাইয়া দিয়া 
নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়া আছেন। প্রচণ্ডতম ঝড় ও ঘুণিবায়র মধ্যেও 
অন্ত কোথাও তাহাকে আশ্রয় গ্রহণ করানো যাইত না। নীচে বালুকা- 
ময় সৈকত ভূমি ও উদ্ধে সীমাহীন আকাশ, এই ছুই-এর মধ্যে আত্মজ্ঞানী 

শিবকল্প মহাপুরুষ আপন মহিমায়, আপন অলৌকিক ও ছুরবগাহ অস্তিত্ব 
নিয় থাকিতেন বিরাজমান । 

সাগর-তটের প্রায় প্রবেশ দ্বারের মুখেই নাঙ্গাবাবা মহারাজের 

আসন । তীর্ঘদর্শন ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য যাহারাই পুীতে আসে এই 
পথ দিয়া যাতায়াত করে । বিশালবপু জটাজুট-সমন্বিত, উলঙ্গ সন্লাসীকে 

প্রণাম নিবেদন করিয়া তাহারা চলিয়। যায়। 

প্রত্য দশা প্রবীণ ভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন এসময়কার একটি ঘটনার 
বিবরণ দিয়াছেন ।১ পুরীর পুলিস স্থুপারিন্টেণ্ডণ্টে ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্রেটের 
কাছে বাবার বিষয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করেন। প্রকাশ্ঠ দিবালোকে সাধু 

একেবারে নগ্ন অবস্থায় বসিয়। থাকেন* ইহা দেখিতে যেমন বিসদৃশ, ভর্দ্র- 
রুচির বহিভূতিঃ তেমনি আইনবিরুদ্ধও বটে। বিশেষ করিয়া বেলা- 

ভূমিতে পধ্যটক সাহেব-মেমরাও মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসেন, সব 

কিছুর ফটো তুলিয়া! থাকেন। কাজেই সাধুকে এ স্থান হইতে অপসারণ 

করাই সমীচীন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিমধ্যেই নাঙ্গাবাবার বিবরণ শুনিয়াছেন। কয়েকদিন, 
আগে তাহার স্ত্রী বাবাকে দর্শন করিতে যান এবং ভক্তি-শ্রদ্ধায় আগ্ুত 
হইয়া ফিরিয়া আসেন । বন্ধু-বান্ধব মহল হুইতেও বাবার সম্পর্কে নান! 

রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাওয়া৷ যায় । অবশেষে ম্যাজি্রেট একদিন স্বয়ং 
এ ব্যাপারে তদন্ত করিতে গেলেন। গৌরকান্তি বিরাটকায় মহাত্মা! 

১উজ্জীবন, পৌষ, ১৩৬৪ £ পুরীধাষে গ্তাংটাবাবা _ কুমুদবন্ধু সেন 
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সর্ববত্যাগী মহাদেবের মত বসিয়া আছেন। এমন ভাবে আসন করিয়! 

ৰসিয়া আছেন যাহাতে নিম্নদেহের নগ্নতা ঢাক! পড়িয়া গিয়াছে। উজ্জল 
হুইটি চোখের দিকে চাহিলেই শির আপন।! হইতে নত হইয়া আসে । 

আসনের সম্মুখে যে ভক্তেরা বিয়া আছেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষের 

প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার সীমা নাই। 

দর্শনমাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রণত হইলেন 
কাবার চরণে । 

স্নেহপুর্ণ স্বরে বাবা কহিলেন, “হমারা মায়ী, আপকো জেনানা, তো 
ইহা আয়ী থ্বী। লেড়কাকো ইন্তেহান থা। উহ. অচ্ছিসে পাশ করে' 
_ ইসিকে লিয়ে মুঝে বহত আরজ কী ম্বী। লেড়ক৷ তে। বহত আচ্ছাসে 
পাশ কিয়। গয়া__-না 1”__ অর্থাৎ, আমার মায়ী-_তোমার স্ত্রী_এখানে 

এসেছিলো । আমায় ধরে পড়েছিলো- ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, তার ফল 

যেন ভাল হয়। সে তে খুব ভাল পাশ করেছে, তাই না? 

ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্ত করে কহিলেন, “গা! বাবা । আপনার শুভেচ্ছায় 

ভালভাবেই সে পাশ করেছে । এবার তাকে পাঠাচ্ছি বাইরে__সিভিল 

সাভিস পরীক্ষ। দেবার জন্যে । সে শিগ্গীরই এখানে পৌছে যাবে, 
কয়েকটা দ্রিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে রওনা হবে বিলেতের দিকে ।” 

নাঙ্গাবাবা কিন্তু হঠাৎ একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। তাহার 

পুণ্যময় সান্নিধ্যে আরো! কিছুক্ষণ কাটাইয়! ম্যাজিষ্রেট নিজের বাংলোয় 
ফিরিয়া আসমিলেন। 

ছুই একদিনের ভিতর পুত্রটি পুরীতে পৌছিয়৷ গেল। মাত। পিনার 
আনন্দ আর ধরে না। এই উপলক্ষে সেদিন ম্যাজিষ্্রেটের বাংলোতে 

গণ্যমান্ত লোকদের ভোজে আপ্যায়িত করাও হইল। 
পুত্রটকে নিয়৷ স্বামী-স্ত্রী পরদিন নাঙ্গাবাবার কাছে উপস্থিত। বিশ 

বৎসরের ন্বাস্থাবান, স্ুন্দরকাস্তি যুবক | বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই 

ম্যাজিষ্টেট আনন্দতরে কহিলেন; “বাবা, এই আমাদের ছেলে । মার 
কয়েকট। দিন মাত্র আমাদের সঙ্গে আছে, তারপর জাহাজে পাড়ি জমাবে 
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ইংল্যাণ্ডের পথে । আপনি দয়। ক'রে ও'র মাথায় হাত রেখে একটু 
আশীর্বাদ করুন|” 

নাঙ্গাবাবা. কিন্ত নিলিপ্ত, নিরুত্তর। মনে হয় এ আবেদন তাহার 

কাণে পৌছায় নাই। ম্যাজিষ্রেট ও তাহার পত্বী আশীর্ববাদের জন্ত 
গীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে মহাত্মা গুরু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “চার 

রোজ বীত্ জানে দেও, ইসকে বাদ আও মেরে পাস্।”__ঘর্থাং চার 
দিন গত হতে দাও, তারপর আমার কাছে এসো । 

নাঙ্গাবাবা কেন একথা কহিলেন, তাহা বুঝা গেল ন1। ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
তাহার পত্বী মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়তো! ইহা মহাপুরুষের একটা 
খেয়ালীপন।। 

কিছুক্ষণ চুপচাপ বাবার সন্গিধানে বসিয়। থাকার পর তাহাকে 
প্রণাম করিয়৷ সবাই সেদিনকার মত চলিয়া আমসিলেন। 

তৃতীয় দিনের দিনই রাত্রিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ পুন্রটি 
আকন্মিকভাবে আক্রান্ত হয় এক ছুশ্চিকি-স্ রোগে । স্থানীয় ডাক্তারদের 
প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং পরদিনই সে 
ইহলোক ত্যাগ ক'রে। 

এই ঘটনার কথা অল্পকাল মধ্যে পুরীর সর্বত্র রটিয়৷ যায় এবং 
বাবার নাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে । 

ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ নাঙ্গাবাবা সব দিক দিয়াই 
ছিলেন একেবারে নাঙ্গ।_ন্যাংটা। গির্ণারী বস্তার ক্ষুদ্র আশ্রমটি স্থাপিত 
হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত “রমতা সাধু __বহ.তা নীর' এই সত্যটি তাহার 
জীবনে রূপায়িত হইয়! উঠ্িয়াছিল। আসন বিছাইয়া কিছুদিন কোথাও 
অবন্থান করার পরই হঠাৎ একদিন মহাপুরুষ কোথায় অন্তদ্ধান হইতেন, 
নৃতন কোন অরণ্যে, শ্মশানে বা সাগরতটে হইতেন আবিভূতি। 

পুরী সৈকতের আসন ত্যাগ করিয়। সেবার কিছুদিনের জন্ত ভিনি 
উপস্থিত হইলেন সাক্ষী গোপালের জনবিরল অরণ্যে । সঙ্গে ভুটিয়া গেল 
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জনকয়েক ত্যাগ তিতিক্ষাবান ভক্ত। বার! তাহাদের কহিলেন, তিনি 

সব দিক দিয়াই ন্যাংটা এবং সন্ন্যাসী মান্ুব। কোনরূপ কৃচ্ছতেই 
হার দেহ বা মনের বিকার নাই। তাহার সঙ্গী হইয়া কেন ভক্তরা 
এত কষ্ট সহা করিবে ? 

ভক্তেপা তাহাদের সঙ্কল্পে অবিচল। কহিলেন, “বাবা আপনার 

মত মহাপুরুষের সঙ্গে থাকতে পারবো, এই আমাদের পরম লাভ, পরম 
আনন্দ। উপবাসী যদি থাকতে হয়, ছুংখ কষ্ট যর্দি সহা করতে হয়, তা 

হাসিমুখেই সহ ক'রবো |” 

নাঙ্গাবাবা৷ জানাইয়৷ দিলেন, কোন কুটিরে বাস করার ইচ্ছ। তাহার 

নাই। জঙ্গলের অভ্যন্তরে কোন বৃক্ষতলে তিনি আসন বিছাইবেন এবং 

দিন রাত সেই আসনে বসিয়াই করিবেন অতিবাহিত । সঙ্গীদের 

নির্দেশ দিলেন, জঙ্গলের কাছাকাছি স্থানে গাছের গুড়ি ও লতাপাতা 

দিয়া তাহারা যেন নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরী ক'রে ও সেখানেই 
সাধন ভজন করিতে থাকে । 

এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোক নাঙ্গাবাবাকে চিনে, তাহার মাহাত্থ্য 

জানে। ইহাদের মুখে মুখে মহাপুরুষের জঙ্গলে অবস্থিতির কথা রটিয়! 
যায় এবং ছুই চারজন গৃহী ভক্ত তাহার সেবার জন্য ভেটও প্রেরণ 

করিতে থাকে। 

সেদিন এক গাড়ী ভত্তি ভাব ভেট আসিয়াছে । সঙ্গীয় একটি ব্রাহ্মণ 

ভক্ত বাবার বিশেষ স্েহভাজন। তাহাকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন? 

“দেখো, ইয়ে সব ডাব তুমহারা কুঠিয়ামে লে যাও। তুমলোগ সব খা! 
লেও! অওর একঠে কাম তুমকো করনে হোগা । মেরে দর্শনকা 

লিয়ে যো সব আদমী আতা হ্যায়, হ-এক রূপাইয়া উহ্ দে যাতা হ্যায় । 

ময় কতি হাথনে ছুতা নহি। উহ্ সব তুমহার! পাশ রাখ দে, 
দর্শনকা ওয়াস্তে জে আদমীয়ে! আতা হ্যায় উহ. রূপাইয়াসে উসকে! 
খিল! দে।। তুমলোগ ভি খানা পিনা করো । তুম লোগ্গোকো আরামকে 

লিয়েই রূপাইয়া আত হ্যায় ।” 

চে 



নাঙ্গাবাবা 

“আপনার আদেশ মতই কাজ হবে, বাবা,”--বলিয়া ভক্তটি স্থান 

ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় নাঙ্গাবাবা আবার তাহাকে ডাকিয়। 

ফিরাইলেন। জানাইয়। দিলেন-_দর্শনীরূপে প্রাপ্ত এ সব টাকার সঙ্গে 
যেমন তাহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই, তেমনি এঁ টাকার জন্য ভক্তটিকে 
কোনদিন জবাবদিহিও করিতে হইবে না । 

সাক্ষীগোপালের অরণ্য-মআাবাস কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 

একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ভক্তের! দেখিলেন, কাহাকেও ন! জানাইয়! বাবা 
তাহার নৃতনতর পরিব্রাজনের পথে কোথায় উধাও হইয়াছেন। 

১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে নাঙ্গাবাবা আবার পুরী অঞ্চলে 

ফিরিয়া আসেন | অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে আনন্দের সাড়া জাগিয়। উঠে। 
সবারই একান্ত ইস্ছা, বাবার জন্য এবার একটি আশ্রম নিম্মিত হোক এবং 

সেখানে তাহার মানন্দময় সান্নিধ্য লাভ করিয়া! সবাই ধন্ঠ হোক। 

আশ্রন-ও-আশ্রয়বিরক্ত মহাপাগল সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ জীবন এতকাল 

বহিয়া! আসিয়াছে বহত৷ নদীরই মত। এবার সে জীবনে ছেদ পড়িল । 

শহরের জনবিরল স্থানে ক্ষুদ্রায়তন ও সাধারণ গোছের একটি আশ্রম 

নিশ্মাণে তিনি সম্মতি দিলেন । জনবসতির বাহিরে গির্ণারী-বস্তার একটি 

উচ্চ বালিয়াড়ী নির্বাচিত হইল বাবার আশ্রমের স্থান রূপে । স্থানটির 
পবিত্র এতিহা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনশৃন্ততা দেখিয়া বাবা সন্তোষ 
প্রকাশ করিলেন । 

এবার হইতে বালিয়াড়ী শীষের এই আশ্রমই হইল নাঙ্গাবাবার স্থায়ী 

আস্তানা । ছুই চারিবার গঙ্গা! ও নর্্মদায় তীর্থ-ন্নানের উদ্দেশ্য ছাড়! 
এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া অতঃপর আর বেশী তিনি বাহিরে যান নাই। . 

সে-বার বাব! সাগর-সঙ্গমে গিয়াছেন। পুণ্যতীর্থে স্লান সমাপনের 
পর পদত্রজে উড়িস্যায় ফিরিতেছেন ৷ কলিকাতার কাছে ব্রিষড়ায় আসিয়া 

এক বৃক্ষতলে আসন বিছাইলেন 1 মহাকায়, দিব্যকাস্তি, শিবকল্প মহা- 
পুরুষ-_-একবার তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িলে নয়ন আর ফিরানো যায়না । 

২৭৭ 



ভারতের সাধক 

স্থানীয় ধনী জমিদার লালজী সেই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, দর্শন 
মাত্রেই বাবার প্রতি তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 

আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিজেন। যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, 

কৃপা করে যদি এ অঞ্চলে এসেই পড়েছেন, চলুন এই অধমের গৃহে । 

আপনার সেবার সুযোগ পেলে আমর! কৃতার্থ হবো ।” 

নাঙগাবাবার অধরে ফুটিয়া উঠে স্মিত হাসির রেখা ৷ মুছ গভীর স্বরে 

যাহা বলেন তাহার মণ্ঝ এই £ 

- আমি তো বেশ রয়েছি এই বৃক্ষতলে। তোমার ভবনে গিয়ে 

আমার এমন কি আরাম হবে বলতে। ? তোমরা বিষয়ী লোক, বিষয় 

নিয়ে টানা-হেচড়। ক'রে দিনরাত কাটাচ্ছো-_এ সব দেখে বরং আমার 

বিরক্তিই হবে । | 

“বাবা, আমর! ব্ষয়কীট, নিজেরা নিজেদের পাপে স্থলে মরছি। 

আপনাদের মত সাধু সম্ভের সাহ্গিধ্য পেলে, অসৃত্ময় কথা শুনলে, 

প্রাণে একটু শাস্তি আসে বৈকি ।” 

প্যাখো, ওসব হেঁদো৷ কথা ছেড়ে দাও। সাধু সন্তের কথ! তো জীবনে 

অনেক শুনেছে । তার ক'টা মনে রেখেছো, জীবনে করেছে! প্রতিফলিত? 

উপনিষদে, বেদাস্তে সারকথ! খাষিরা সবই বলে গিয়েছেন, গ্রহণ করেছে 

কয় জন ?” 

“তবুও, বাব! সাধুদের পুণ্যময় উপস্থিতিতে তো আমাদের কল্যাণ 

কিছুটা হয়ই।” 

“সাধু মহাত্মাদের গৃহস্থ বাড়ীতে স্থাপন করা,-এ আমি পছন্দ 

করিনে। এর পেছনে সাধু সঙ্গ লাভের শুভ ইচ্ছ! কিছুটা! আছে, ত 

ঠিক। কিন্তু এর চাতে বেশী আছে অহংবোধ।- আমার মস্ত কুঠিতে 

মস্ত এক সাধু এসে রয়েছেন-_ এই শাব। কিছু মনে করোনা একটা 

অপ্রিয় সত্য বলছি। বাগান বাড়ী আর রক্ষিতা রাখার মত সাড়দ্ষরে 

সাধু রাখার একটা বেক পড়ে গেছে আব্জকাল দেশের বড় লোকদের 

ভেতর” 

২৭৮ 



নাঙজাবাবা 

নিজ্জ ভবনের দিকে আঙুল নিদ্দেশ করিয়া লালজী কহেন, “বাবা 
আমি কিন্ত তেমন বড় লোক নই।” 

“তা যাক। শোন আমার কথা । তোমাদের এ স্থানট! আমার 
আমার পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যাবো । কিন্ত 
তোমার মোকানে আমি থাকবো না। থাকৃবো» পাশের বাগিচার এ 

জঙ্গলে, বৃক্ষতলে | রোজ ছুখানা শুকনো ক্লুটি আর সবজি হলেই আমার 
চলবে ।” 

রিষড়ায় নাঙ্গাবাবা কিছুদিন অবস্থান করেন । লালজী এবং তাহার 
পুজ রাধারমণজী এই মহাপুরুষের সেব৷ পরিচধ্য। করিয়। ধন্য হন। 

এখানে থাকা কালে একটি ছর্ঘটনার মধ্য দিয়! নাঙ্গাবাব! মহারাজের 

যোগবিভূতির এশ্বধ্য হঠাৎ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে । 
ভোরে উঠিয়। নিজের কৃত্যাদি শেষ করার পর ভক্ত লালজী বাবাকে 

দর্শনের জন্য বাহির হইলেন। বাড়ীর সীমান!র কাছেই হেঁটুফুলের এক 
জঙ্গল। এই জঙ্গলের হাটা পথ দিয়া আগাইতেই পা পড়িল এক গোখর! 

সাপের লেজের উপর । সঙ্গে সঙ্গে দ্ধ সাপটি ফণ! উ'চাইয়! দাড়ায়, 
লালজীর পায়ে মারিয়া বসে প্রাণঘাতী ছোবল । 

লালজীর আর্ত চীৎকারে চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হয়, ওঝা! ও 

ভাক্তারের জন্য সবাই চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়। আত্মপরিজনের মধ্যে 

উঠে কান্নার রোল। 
সর্পদষ্ট লালজী বিস্তূ এমনতর সঙ্কটে পরিয়াও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। 

দ্বই বাহু প্রসারণ করিয়। বাবা-বাব। বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলেন 

জঙ্গলপূর্ণ বাগিচার অভ্যন্তরে-_নাঙ্গাবাব! মহারাজ যেখানে রহিয়াছেন 
উপবিষ্ট । এদিকে গোখর! সাপের তীব্র বিষ দেহে ছড়াইয়া৷ বাইতেছে। 

বাবার আদন ও ধুনীর কাছে আসিয়াই লালজীর দেহ বুপ, করিয়া 
ভৃমিতলে পড়িয়৷ গেল। সার! দেহ নীলবর্ণ মুখ দিয়! ফেন৷ বাহির 
হইতেছে, চোখ ছুইটি ধীরে ধীরে নিশ্রভ হইয়া। উঠিল । বাবার আসন ও 
লালজীর তৃলুষ্টিত দেহটি ঘিরিয়া তখন প্রকাণ্ড ভীড় জমিয়! গিয়াছে। 

খর 



ভারতের সাধক 

নাঙ্গাবাবার সুখে একটি শব নাই, নিষ্পলক দৃষ্টিতে মুমুযূ" ভক্তের 
সুখের দিকে চাহিয়া আছেন। 

কয়েক মিনিট এভাবে কাটিয়া গেল। অতঃপর বাবা তাহার 
কমগুলু হইতে সাগরতীর্ঘ হইতে আনীত পবিত্র বারি লালজীর চোখেমুখে 
ছিটাইয়। দিলেন । ক্ষণপরে লক্ষ্য. করা গেল, মুতকল্প মানুষটির দেহে 

জীবনের লক্ষণ ফিরিয়া আসিতেছে । দেহের বর্ণ ক্রমে স্বাভাবিক হইয়৷ 

উঠে, সম্পূর্ণ বাহাজ্ঞান তিনি ফিরিয়া পান। 
লালজী আগাইয়া আসিয়। বাবার চরণ ধরিয়া স্তুতি করিতে থাকেন, 

ছুই চোখ দিয়া দরদর ধারে ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা । 

এই অত্যাশ্ধ্য ও আনন্দময় দৃশ্ঠে পুল্রকিত হইয়া জনতা বারবার 
উচ্চারণ করিতে থাকে নাঙ্গাবাবার জয়ধ্বনি । 

লালজীকে প্রবোধ দানের পর বাবা স্রেহভরা কণ্ঠে বলেন, “বেটা, 
অওর কুছ ডর নেহি। অতি থোরাসা ছধ পী লেও। ঘরমে জা” কর্ 

বিশ্রাম করো । কাল স্ুবহমে মেরে পাস্ আ যাও ।” 

পরদিন প্রাতে দেখা হইতেই বাবা লালজীকে কহিলেন, “আভি তো! 
তুমহারা সমঝ মে আ৷ গিয়া- জীবন আযায়সা! এক ্তপ্রহি হ্যায় । তুমহারা 
ধন-দৌলৎ, ইত.নি বড়া মোকান্, লেড়কা-লেডকী স্ত্রী__সবকুছ স্বপ্নকে 
মাফিক ঝুট হ্যায়। এক মুহুর্ত, মে সব টুট জানে লগতা থা। সব কুছ 

প্রুপঞ্চ হ্যায়, স্বপ্ন হায়-_ইয়ে ইয়াদ রাখনেসে হখকো নিবৃত্তি হোগা, 
মোক্ষ আ জায়গ! তুরস্ত. 1” অর্থাৎ, এবারে তো! তোমার উপলব্ধিতে 
এসে গেল- বিত্ত বিষয়, এতবড় বাড়ী, স্ত্রী-পুত্রকন্তা সব কিছুই ব্বপ্পের 

মত মিথ্যা । এক নিমিষেই তো! এ সব টুটে যাচ্ছিলো । যা কিছু দেখছো 
লবই প্রপঞ্চ, স্বপ্ন । এ তব্টি স্ররণ রাখলে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হবে, 

মোকও হবে করায়ন্ত ৷ 

উপরোক্ত ঘটনার পর নাঙ্গাবাবার ঘোগবিস্তৃতির খ্যাতি এ অঞ্চলে 

ছড়াইয়। পড়ে । নির্জন বাগিচায় এবার হইতে থাকে জন সমাগম । বিরক্ত 
সন্ন্যাসী অতঃপর এখান হইতে সরিয়৷ পড়েন । 

২৮৬ 
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ভক্ত লালজীর আগ্রহাতিশয্যে রিষড়ায় বাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র 
আশ্রম তৈরী হয় । লাল পরিবরের স্নেহের ডোরে আবদ্ধ হইয়! বাবাকে 
মাঝে মাঝে পুরী হইতে এখানে আসিতে হইত, স্বেচ্ছাবিহারী মহাপুরুষ 
১৯২১ হইতে ১৯২৬ সাল অবধি এখানে কয়েকবার আগমন করিয়াছেন 

এবং দুই একমাস অতিবাহিত করিয়াও গিয়াছেন। রিষড়ায় থাকার 

কালে কলিকাতা অঞ্চলের কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ভক্ত নাঙ্গাবাবার 

সান্নিধ্যে আসার স্থযোগ পাইয়! ধন্য হইয়াছিলেন। 

১৯২৬ সালের পর হইতে বাবার স্থায়ী আবাস হয় গির্ণারী বস্তার 

আশ্রম। £পর খুব জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত এই আশ্রম তিনি ত্যাগ 

করেন নাই। জনবিরল ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে ছুই তিনটি নিষ্ঠাবান সেবক 
সঙ্গে নিয়া বালুকা পাহাড়ের শীর্ষে তিনি অতিবাহিত করিতেন আরণ্যক 

জীবন। দর্শনের উদ্দেশ্যে সমাগত হইত ভক্ত গৃহস্থ, তীর্থচারী এবং 

উচ্চকোটির সাধু সন্ন্যাসীর দল। সমদর্শা মহাপুরুষ সনারই উদ্দেশ্টে 

বিতরণ করিতেন অদ্বৈত তত্ব ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ । ত্যাগবৈরাগ্যবান, 

বেদান্ত সাধনার মূর্ত বিগ্রহ, শিবকল্প এই মহাত্মাকে কেন্দ্র করিয়া বহিয়া। 
চলিত মুমুক্ষা ও পরম কল্যাণের স্রোতধার!। 

নাঙ্গাবাবা কহিতেন, _কলিতে মানুষের আয়ু কম। দৃঢ় দেহ বা 
দঢ মন কোথায়? স্বাস্থ্যহানি ও সাংসারিক নান! ছঃখ দারিদ্ৰ্যে থাকে 

তার! সদা ক্লিঃ, তাই যোগ বা তন্ত্র সাধন! তাদের পক্ষে তেমন উপযোগী 

নয়। বেদান্ত সাধনার পথে, আত্মানাত্ম বিচারের পথে, ধীরে ধীরে চঙ্গার 

অভ্যাস করাই এ যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর । বহুবার বহুসময়ে 

তাহাকে দৃঢত্বরে বলিতে শুনা যাইত: বেদান্ত বিচারকা রাস্তে পর 
একটো! চুটি ভি চল্ যানে সকতা হ্যায়,__বেদান্ত বিচারের পথ অন্ুরণ 
ক'রে একটা ক্ষুত্র পি'পড়েও পৌছুতে পারে মোক্ষের দ্বারে 

বাবার জ্ঞানগর্ত উপদেশাবলীর৯ মন কিছুটা! এখানে বিবৃত হইতেছে 
_ গ্ভাখো, মানুষ মাত্রই সুখ চায়, কিন্তু স্থৃথপ্রাপ্তির আসঙগ পথটি 

১বেদাত্ত বোধ £ সঙ্কলয্িত|__রাধারমণ লাল_-পৃঃ ৪-৭ 
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ছেড়ে দিয়ে সে চলে যায় ভুল পথে। আসল বুখ থেকে তাই হয় 
বঞ্চিত। বাহা জগতের, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের, সব কিছুই বিনাশশীল । যা 

বিনাশধম্মী ও পরিবর্তনর্শালি তা স্থায়ী সুখশাস্তি কি করে দেবে? পাখি 

ভোগ্যবন্ত পরিণামে সব সময়ে ছৃঃখই ডেকে আনে। ভোগ্যবস্ত ছেড়ে 

দিয়ে ভোগী মানুষটির দিকে একবার তাকাও) ছ্যাখো, সে ক্ষয়িযুট ও 
বিনাশশীল। নিজের অসহায়তার সম্পর্কে অনুভব, অভিজ্ঞত। ও প্রত্যক্ষ 

দর্শনের পরও ভোগলিপ্মা তার দূর হয় না। 

কয়েকজন মুমুক্ষু ভক্ত সে-বার প্রন্ম করিলেন, “বাবা, স্থায়ী 
সুখলাভের জন্য আমাদের কি করা উচিত ?” 

উত্তর হইল, “স্থায়ী সুখ পেতে হলে সত্যবস্ত কি প্রথমে তা জানতে 

হবে। সত্য বস্তকে জানাই তাকে পাওয়।। সত্য স্বয়ং প্রকাশশীল, 

তাকে দেখবার জন্ত অপর কোন প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। তৰে 
তোমার নিজের চোখে যে মল আছে ত| অবশ্ঠ দূর করতে হবে। দৃষ্টি 

দোষ দূর ক'র, সূর্য্য বা তার আলোককে অর্থৎ সত্যকে দেখতে পাবে। 

নিজের সন্তন্ধেও সত্যের সন্ধানই মূল কথা৷ নিজের সম্বন্ধে সত্য কিভাবে 
প্রতিভাত হয়? এ সত্য জানিয়ে দেয়, বাহ দৃশ্ঠমান পদার্থমাত্রই জন্তু 

এবং আমি অদৃশ্য ও চৈতন্যময়। জড়পদার্থে অহং ভাবনা করলেই তার 

যেসব দোষ, যেমন জড়তা, ক্ষণস্থায়িত্ব, বিনাশত্ব তা নিজের ভেতর 

উপলব্ধি করা যাবে। আর চৈতন্তে যদি অহং ভাবনা করা যায় তাহলে 
ভাবুক হয়ে উঠবে চৈতন্যের স্বরূপ, হবে সং-চিং-আনন্দ। আত্মজ্ঞান 

ছাড়া স্থায়ী সুখ বা আনন্দ হয় না, আত্মকল্পতরুর নীচে আশ্রয় নাও, 
এ হচ্ছে সর্ববসিদ্ধিদাতা। শ্রুতি বলেছেন, এ ছাড় “নান্ত পস্থা বিদ্যাতে ॥ 

--আচ্ছ। বাবা, আত্মাকে জান্বার উপায় কি ?. : 

- আত্মা সর্বব সময়ে সর্বকালে রয়েছেন প্রকাশমান, লোকে তা 

অনুভব করতে পারে না, কারণ তাদের চিত্তের অশুদ্ধতা রয়েছে । মলিন 

দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্ব কি দেখ যায়? ন্ৃধ্যের প্রতিবিদ্ব কি তাতে ফুটে 
ওঠে 1 ুর্য্য সর্ব সময়ে প্রকাশমান, কিন্তু এই প্রকাশ দেখা যায় শুধু 

সহ 
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দর্পণ বা শুদ্ধ সলিলের মত শুদ্ধ বস্ততেই। অবিষ্ঠার প্রভাবে চিত্তে মল 

বিক্ষেপ বা আবরণরূপী ময়ল! পড়ে। এ ময়লা দূর ক'রতে হলে 
রন্মনিষ্ঠ শ্রীপগুরুর মুখে বেদের তত্বমসি ইত্যাদি মহাকাব্য শ্রবণ করতে 
হবে, তারপর নিষ্ঠাভরে করতে হবে মনন ও নিদিধ্যাসস। এই হচ্ছে 
বেদচিহিত কল্যাণকর পন্থা । 

বাবা বলিতেন, এই প্রপঞ্চময় বিশ্বস্থপিকে স্বপ্নরূপে ভাবলে, ক্ষণস্থায়ী 
বুদ'দরূপে কল্পনা করলে, সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে চলার 

স্থবিধ! হয় । 

উত্তর-পাড়ার প্রাক্তন এম-এল-এ, শ্রীধীরেজ্্র নাথ মুখোপাধ্যায় 
নাঙ্গাবাবার কাছে মাঝে মাঝে যাইতেন। বাবার কিছু তথ্য লেখককে 

তিনি দিয়াছিলেন। সে-বার যোগদা৷ আশ্রমের এক আমেরিকান সাধুকে 

সঙ্গে নিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় রিধড়ায় নাঙ্গাবাবার আস্তানার 
গিয়াছেন। আমেরিকান সাধুটি গুশ্ন করিলেন, “ণ্দয়া! করে বলুন, মানুষের 
অহংবোধ কি করে যায়? আর এই শরীরে, এই জন্মেই কি মোক্ষলাভ 
সম্ভব ?” 

নেহপুর্ণ স্বরে, সহজ সরল ভাষায় বাবা এই বিদেশী দর্শনার্থীকে 
কহিলেন, “সাধনার ছটে। প্রশস্ত পথ আছে। একটি হচ্ছে এই জগংকে 

স্বপ্নবৎ জ্ঞান করা; মিথ্যা ভেবে চল! এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে 

কর্মমসন্ন্যাস নেওয়া । অপরটি, এই জগৎকে ভগবত-ম্বরূপ ও ভগবৎ-ময় 

বলে মনে করা এবং নিষ্কাম কর্মে ব্রতী থাকা। একটি অদৈত, 
অপরটি ছৈত পথ । তবে ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে, কোন্ পথের তুমি 
অধিকারী ।” 

, «আমরা অহংবোধযুক্ত মানুষ অজ্ঞান। কোন পথের অধিকারী» 
তা কি করে বুঝবো । 

“সেই জন্তেই তে৷ গুরুকরণ দরকার । তবে মূর্খ অজ্ঞান গুরু নয়, 
্রহ্মাবিদ্ গুরু, আত্মজ্জানের আলোকে ধিনি অভ্রান্তরূপে ভোমার জম্ম- 

২৮৩, 
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'জম্মাস্তরের খবর জানবেন। সর্ধবোপগি এবারকার সাধনায় যিনি পথ 
দেখতে পারবেন ।” 

আসলে নাঙ্কাবাব৷ ছিলেন বেদান্তের চরমসিদ্ধান্তেরই প্ষপাতী । 
অদ্ধপথের গোঁজামিল কোনকালেই তিনি সহা করিতে পারিতেন না। 

তত্বতঃ তিনি অবৈত ত্রঙ্গাত্মজ্কানের পন্থাকেই মুযুক্ষুদের সম্মুখে তুলিয়া 

ধরিতেন, আর প্রাধান্য দিতেন কর্মসন্াসকে । তাহার মতে, আত্মজ্ঞান- 

সাধনার হুইটি দিক আছে। একটি অন্তরঙ্গ, অপরটি বহিরঙ্গ | 

্রহ্মবিদ্ গুরুর অধীনে থাকিয়। ত্যাগবৈরাগ্যময় জীবনে মহাবাক্য 

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই অন্তরঙ্গ সাধন। এই সাধনের পরম্পরা! 

বথাক্রমে-_বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি, (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, 

শ্রন্ধ৷ ও সমাধান) মুমুক্ষত, “তত পদ “তব, শবে'র অর্থ সাধন, শ্রবণ মনন 

এবং নিদিধ্যাপন | 

আর আস্মঙ্জানের বহিরঙ্গ সাধনা মন্ুন্থত হয় দুইটি পন্থায়__নিষ্কাম 

কন্মে এবং নিষ্কাম উপাসনায়। 

বেদাস্তের সুম্্তত্ব ও সাধনক্রম সন্বন্ধে য'হাই বলুন না কেন, 
সং এবং মুক্তিকামী দাধারণ গৃহস্থের জন্ত বাবার ব্যবস্থ৷ ছিল সহজতর ॥ 

বলিতেন, “গৃহস্থ মানুষ যর্দি মোক্ষের দ্বার উন্ুক্ত করতে চায় তবে 

তিনটি বিষয়ে তাকে অগ্রণী হতে হবে । সে তিনটি হচ্ছে_-সদগ্রস্থ ও 
শাস্তগ্রস্থ পাঠ, সংসঙ্গ এবং সদগুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধন । 

অন্তরঙ্গ পরিবেশে সাধা-সাধন তত্বের কথ! নাঙ্গাবাবা অনেক, সমন্ন 

এমন মহত সরল ভাষায় ও আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিতেন যে, 
ভক্তদের হৃদয়ে তাহ! স্থায়ীভাবে গাথা হইর। থাকিত। একদিনের 

এই কথোপকথনের কথ শ্রীরাধারমণ লালের ভাষায় আমর! উদ্ধৃত 
'করিতেছি১ £ 

“আমরা একবার' পুরীধামন্থ গির্ণারী পাহাড়ে বসিয়া তাহার মনো- 

১বেদাস্তবোধ £ নাঙ্গাবাবার উপদেশাবলী £ পু-১* 
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সুগ্ধকর পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য দেখিতেছি। দক্ষিণে তরজমাল! সমন্বিত 
বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পুরীর শ্রীমন্দির, উত্তরে শাখা যমুনা! নদী এবং 
পশ্চিমে উচ্চাবচ তরঙ্গায়িত বালুকারাশির উপর নয়নাভিরাম সুন্দর 

হরিৎ বৃক্ষশ্রেণী মনোমোহন রূপ ধরিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছিল। 
জ্রীত্রীবাবাও বসিয়া আছেন যেন সাক্ষাৎ শিব। আমি বলিলাম-_ 

“এই তো। আমাদের প্রেয় ও শ্রেয়ঃ। আপনার শ্রীচরণের নিকট নির্ভয়ে 
আমরা স্বর্গস্তখ উপভৌগ করিতেছি। প্রকৃতি নিজ্জঞন আশ্রমটির 

মনোহারিত্ বৃদ্ধির জন্ত নান! রূপ ধরিয়া স্থানটিকে সাজাইয়াছেন। কে 

না চাহিবে যে, এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সে অমর হইয়া! থাকে ও 

সর্বদা আপনার শ্রীচরণ সেবার সৌভাগ্য পায় ? 
“উত্তরে বাবা বলিলেন-_-ঘিনি স্থগ্টির প্রকৃত তত্ব ও রহস্য 

জানিয়াছেন, একমাত্র আত্মান্ুভবী সেই মহাপুরুষই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ 

পাইয়া থাকেন ও সে আনন্দ পাইবার তিনি অধিকারী । তোমরা 

অভিনয় দেখিয়া! থাক। জানিও-_-অভিনয় ও অভিনেতা দুই-ই মিথ্য। ৷ 

অভিনেতা জানেন যে, তিনি হরিশ্চন্দ্র নন্ ; কিন্তু অভিনেতা নিজে এবং 

দর্শকরূপে তোমরা, যখন করুণ দৃশ্য আসে তখন করুণায় এবং ভয়ঙ্কর দৃষ্ঠ 
আমিলে ভয়ে অভিভূত হইয়া থাক-_কাহারও মনে থাকে ন যে, ইহা 
অভিনয় । নিজেকে সদাই অভিনয়-দ্রষ্টা বলিয়া মনে ক'র। যেমন আমি 

আমার কৈলাসে বপিয়া আছি, পাশে আমার অক্ষয়বট বৃক্ষ । নীচে 

সংসারের জীবের যখন মাথায় নিজের বীধা মোট লইয়৷ অতিকষ্টে 

হছাটিতে থাকে, তখনই দেখিয়৷ হাসি এইজন্য ষে, ইহার! মোট নিজেই 
বাধিয়া তাহা বহিতে গিয়া কেমন কাতর হইতেছে । এই জন্য সংসারী 

লোকের কোথাও সুখ-শান্তি পাওয়া বড় কঠিন, কারণ তাহার! উহা 
নিজেরাই চায় না।” 

আত্মিক সাধনার যে উচ্চতম শিখরে আরঢ় থাকিয়া নাঙ্গাবাব! 

জগৎপ্রপঞ্চের অলীকত্ব ঘোষণা করিতেন, সংসারকে স্বপ্ররপে' অভিনয়- 
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রূপে দেখিবার উপদেশ দিতেন, সংসারী মানুষের পক্ষে তাহা ধারণ! করা 

সহঙ্জ নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত জিজ্ঞান্থুরা আধারভেদে বাবার নিকট 

হইতে সাধন সম্পর্কে নান৷ মৃল্যবান উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। 
কুমুদবন্ধু সেন সে-বার বাবাকে দর্শনের জন্ত গির্ণারী বস্তার আশ্রমে 

উপস্থিত হইয়াছেন। কথ! প্রসঙ্গে শুরু হইল সাধনতত্বের কথ|। 

শ্রীযুক্ত মেন লিখিতেছেন১_-“আমি বলিলাম--ভগবান লাভ কিসে হয়? 
সাঙ্গবাবা উত্তরে বলিলেন,--তুমি সেই ব্রন্দের কোলে বনে আছো । 

আর তিনি তোমার অন্তরে হৃদয় পন্মে বসে আছেন । আমি বলিলাম__ 

একবারে কিত৷ হয়? আপনি কত ষোগ তপস্যা করেছেন ।” 

“তিন উত্তরে বলিলেন,__সেই সব করেই তে বলছি। কলিষুগে, 
বিশেষত বাঙ্গালীর শরারে, যোগ প্রাণায়াম করতে গেলে অসুস্থ হয়ে 

পড়বে । সিন্ধাইর ওপর ঝোঁক আসবে । আমি এত সব করেই তে৷ 
তোমার এ কথা৷ বলছি ।” 

“আমি বললাম, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই তো! বেদাস্তে বলে। 

তিনি বলিলেন, তোমার এত লম্বা! লম্ব। কথার দরকার কি? যা বললাম, 
ত৷ কর, যেটা সহজ পথ। ওসব সম্বন্ধে যখন ধারণ হবে তখন ওসব 
বুলি ঝেড়ে। 1” 

“আমাকে আরও বলিলেন”_-“দেখছি তোমার গুরুকরণ হয়েছে। 
সেই ইই্মন্ত্র জপ করবে । সেই ইঞ্টই ব্রহ্ম। তার কোলে বসে আছো। 
তোমাকে ব্রহ্মানন্দরস পান ক'রতে দেবেন। আর তোমার হৃদয়পন্ধে 
তিনি আলীন হয়ে রয়েছেন।” 

" প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ছুপুর। শ্রীযুক্ত সেন সেদিন রোদ্রে তাতিয়া পুড়িয! 
আসিয়াছেন, জল তৃষ্ণাও খুব পাইয়াছে। নাঙ্গাবাব! তখনি সেবক-ভক্ত 
জ্ঞানানন্দজীকে কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, “তাড়াতাড়ি একে একট! 

ডাব দাও ।* 

১উজ্বীবন $ পুরীধামে ন্যাংটা বাবা, পৌষ, ১৩৬৯ 
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সেবক ভ্কটি আদেশ পালনে মোটেই উৎসাহ দেখাইতেছেন না, 
বুক্তকরে নীরবে দীড়াইয়া আছেন। 

বিরক্ত হইয়া বাবা কহিলেন, “ব্যাপার কি? তুমি কি আমার বা 
শুনতে পাওনি 1” 

“আজ্ছে ও] নয়, আসল কথা আশ্রমের ভাড়ারে মাত্র একটি ডাবই 
অবশিষ্ট আছে। সেটি আপনার জন্যই রেখে দেওয়া হয়েছে ।” 

ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্রীযুক্ত সেন বলিয়া উঠেন, “সে কি বাবা, একটি 
মাত্র ভাব রয়েছে, আপনি খাবেন। আমি কখনো তাখাব না। আমার 

এমন কিছু দরকারও নেই |» 

বাবা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না । তখনি তাহার হুকুমমত সেই 

ভাবটিই তৃষ্ণার্ত সেন মহাশয়কে পরিবেশন করা হইল । 

কথাপ্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তারপর দেখ! গেল-_ 

বালিয়াড়ীর নীচে গেটের সম্মুখে ভাব ৰোঝাই-কর। একটি গরুর গাড়ী । 
গাড়ীর মালিক এখানকার এক সম্পন্ন গৃহস্থ । ত্রস্তপর্দে সে উপরে 

উঠিয়৷ আসে, নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে নিবেদন করে, 
“বাবা, আমার বাগিচাঁয় বহু নারকেল গাছ রয়েছে। একটি গাছে চিহ 

দিয়ে রেখে মানত করেছিলাম, এবার ভাতে প্রথম যে ফল হবে তা 

আপনার আশ্রমের জন্য দেবো । তাই নিয়ে এসেছি, আপনি এগুলো 

দয়] করে গ্রহণ করুন।% 

বাবা তাহাকে আনশীর্ববাঘ জানাইয়া তখনি জ্ঞানানন্দজীর কাছে 
পাঠাইয়া দিলেন--যেন প্রসাদ দেওয়া হয় । এবার সেন মহাশয়ের দিকে 

তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন। শাস্তম্বরে কহিলেন, *পপ্রত্যক্ষ করলে তো; 

আসলে আমর! সবাই ব্রন্মের কোলেই অবস্থান করছি। আমাদের লালন 

পালনের ভার রয়েছে তারই ওপর। কিন্তু আমাদের লালচ, বেশী, 

অহংবোধ বেশী, তাই তে। তার সব কিছু ব্যবস্থা ওলট-পালট করে বসি। 

আমাদের সব কিছু হখকই্ট হচ্ছে মিজেদেরই স্থপ্টি। ব্রচ্ষমের ওপর ষে 
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একান্তভাবে নির্ভর করে থাকে, তার কাছে আত্মসমর্পন করে, তার কষ্ট 

হবে কেন ঠ | 

আস্মজ্ঞান সাধনার উপদেশ নাঙ্গীবাবা যতই দিনঃ যৌগ বিভৃতি বা 
সিহ্ধাইর বিরুদ্ধে যতই কঠোর মন্তব্য করুন, তাহার লীলাময় জীবনেও 

বিভূতির এশ্বধ্য কম প্রকাশ পায় নাই। গির্ণারী বস্তার আশ্রম 
স্থাপনের পূর্বেবে যেমন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া! অলৌকিক ঘটনা বহু ঘটিয়া 
গিয়াছে, পরবত্তী যুগেও ইহার কমতি দেখ! যায় নাই। বারবার আর্ত 

সংসারী মানুষের করুন ক্রন্দন ও মিনতি বাবার হৃদয়ে জাগাইয়াছে 

করুণার স্পন্দন, অবতরণ ঘটাহয়াছে কল্যাথ-প্রবাহের | 

সেদিন আশ্রমকক্ষে ভক্তদের সঙ্গে বাবা কঘোপকথনে রত। এমন 

সময়ে কম্কালসার, রুগ্নদেহ এক উড়িয়া গ্রামবাসা তাহার সম্মখে আলিয়! 

উপস্থিত। ছুরারোগ্য গ্রহনী রোগে সে ভূগিতেছে। ভক্তিভরে প্রণাম 

নিবেদনের পর উঠিয়। দাড়াইতেই বাব! সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করিলেন, 
“কিরে, তোর খবর কি ?” 

রোগ্সীটি আর্তকষ্ঠে কহিল, “বাবা, আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি 
নে। যা খাই পেটে কিছুই থাকে না, এমন কি জল-সাবুও আজকাল 

আমি আর খেতে পারিনে।” 
“তাই তো রে, বড় কষ্টেই পড়েছিম। তা এখানে এসেছিস কেন? 

আমি কি ডাক্তার যে রোগ ভাল করবো? হয় ডাক্তারের কাছে যা, 

ভাল করে ওষুধপত্র খা__নয়তো চলে যা লোকনাথ শিবজীর মন্দিরে” 
“বাব৷ ডাক্তারদের চেষ্টা শেষ হয়েছে। তার! বল্লেন, এ গ্রহণী 

রোগ আর সারবে না। তাইতো৷ আপনার কাছে শরণ নেওয়া । যা হয় 

আপনি এর একটা বিহিত করুন।” 

“আমি কি করবো রে? এষে কালব্যাধি। শিবজীর চরণামৃত ছাড়। 

যাবে না। রোজ এক ঘটি ক'রে ওখানকার চরণাম্ুত খাবি, তাতেই 

হবে।”--আশ্বীস দিয়া বাবা আবার কহিলেন, “ভয় নেই তোর। ওতেই 

মেরে যাবে। বুঝল, ভয় নেই।” 

হচ৮ 



নাঙ্গাবাব। 

কুমুদবন্ধু বাবু কাছেই দাড়াইয়! আছেন। কহিলেন, “রাবা, যোগ- 
বভূত্ির সাহায্যে রোগ ভাল কর তো আপনি পছন্দ করেন না, অথচ 
|র প্রাণ বাঁচানোর জন্ত আপনাকে তো সেই সাহায্যই নিতে হলো ।” 

নাঙ্গাবাব৷ মুচকি হাসিলেন। ভক্তের প্রশ্নটিকে স্থকৌশলে এড়াইয়! 
য়! কহিলেন, “গ্যাখো, দ্রব্যগুণ মানতে হয়। শিবজীর শিরে ভক্তের 
তত রকমের ফুল-চন্দন অর্ধ্যার্দি ঢেলে দেয়, সেই সব মিলিত বস্তুর একটা 
শেষ দ্রব্যগুণ কি নেই ?” 

কুটতর্ক তুলিয়। বাবাকে অবশ্ঠই এ সময়ে বলা যাইত-__-“আপনার 
র্দেশ ছাড়া অপর কোন রোগী ঘটি-ঘটি চরণামৃত পান করুক তো, 

[তে প্রাণঘাতী গ্রহণী রোগ নিরাময় হয় কি না! ?” 

পুরীর অন্যতম জমিদার কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী তুলসী দেবী ছিলেন নাঙ্গ- 

[বার মন্যতম ভক্ত । গির্ণারী বস্তায় আশ্রম তৈরী হওয়ার আগে 

ইতেই এই মহিল। বাবার শরণ নিয়াছিলেন এবং পরবস্তী কালেও 

দীর্ঘদিন তাহার সেবার অধিকার পাইয়। তিনি ধন্য হইয়াছিলেন । 
প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে মহিল! ভক্তুটি আশ্রমে 

উপনীত হইতেন। সঙ্গে থাকিত বাবার জন্ত এক ভীড় ছধ এবং পুজার 
অর্থ্য উপচার। ধূপধূনা গুগগলের গন্ধে সারা কক্ষটি পূর্ণ হইয়া উঠিত; 
বাবার গলায় পরানো হইত বড় বড় গন্ধপুষ্পের মালা । তারপর ধুন্ুচী ও 
পঞ্চপ্রদীপ নিয়। ভক্তিমতী তুলসীদেবী প্রাণ ভরিয়া মহাপুরুষের আরতি 
করিতেন। এই ধরণের বাহ অনুষ্ঠান কোনদিনই বাবার পছন্দ নয়, 

কিন্তু এই ভক্ত সাধিকার অন্তরের আকুতিকে কোন দিনই তিনি 

প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই; স্থবোধ বালগোপালটির মত তিনি 

নীরব নিশ্চল হইয়। বসিয়া থাকিতেন ; আরতি ও পুজা শেষ হইলে তবে 
শুরু হইত প্রতীক্ষমান ভক্ত, দর্শনারাদের সহিত কথাবার্তী। 

সে-বার নাঙ্গাবাঁবা কাহাকেও কিছু না জানাইয়। পুরীধাম হইতে 

অন্তর্ধান হইলেন। ভক্কের। সবাই মহা মন্মাহত। তাহারা ভালভাবে 

২৮৪ 
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জানেন, বাব৷ স্বতন্ত্র পুরুষ, যত্রতত্র স্বেচ্ছাবিহার করাই তাহার চিরাচরিত 

রীতি। কিছুকাল পরে আবার হঠাৎ একদিন তিনি আবিভূর্তি হইবেন, 
এই আশায় অন্তরঙ্গ ভক্তের! দিন গুণিতে থাকেন। 

বাবার অদর্শনে কাতর হইয়! সেদিন তুলসী দেবী কিন্তু এক অন্ৃত 
কাণ্ড করিয়া বসিলেন। জঙ্কল্প করিলেন? যতদিন বাবা পুরীধামে এ্রকট ন৷ 

হইবেন, তিনি রহিবেন উপবাসী | স্বামীর প্রবোধ বাকা, নাঙ্গাবাবার 
ভক্তদের অনুরোধ উপরোধ কোন কিছুই তাহাকে টলাইতে পারে নাই। 

মাসের পর মাস এই মহিলা ভক্ত দিন যাপন করিতে থাকেন কোন 
প্রকারের আহার গ্রহণ না করিয়া । 

কৃষ্ণবাবু এবং বাবার বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রথমটায় তাহার এই প্রয়োপ- 
বেশন দেখিয়া বড় ভীত হইয়। পড়েন, বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন । পরে 

তাহার। বাবার কপার উপরই সব কিছু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। 

পরম বিস্ময়ের কথা, এই মহিলা ভক্তের অনশনব্রত চলে প্রায় 

ছুই বসর কাল এবং এই দীর্ঘ সময়ে নাঙ্গাবাবার অলৌকিক কৃপাশক্তিই 
তাহাকে রাখিয়াছিল সঞ্জীবিত। 

ছুই বৎসরের ব্যবধানে পুরীধামের ভক্তের খবর পাইলেন, নাঙ্গাবাব৷ 

ভাগলপুরের নিকটে এক জনবিরল অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন । কৃষ্ণবাবু 

তাড়াতাড়ি বাবার সন্গিধানে ছুটিয়া গেলেন, খুলিয়া বলিলেন তাহার 

শরীর অত্যাশ্ধ্য অনশনের কথ।। মহাপুরুষের হৃদয় গলিয়া গেল, 
তাড়াতাড়ি তিনি পুবাধামে চলিয়া আগিলেন । 

সরাপরি গিয়া উপস্থিত হইলেন মহিলা ভক্তটির গৃহে । স্নেহপুর্ণ 

স্বরে কহিলেন, “ইয়ে ক্যযসা বাৎ। খানা পীনা একদম কীাহে ছোড় দিয়া ? 

খা লেও__-খা লেও।” 

দীর্ঘদিনের অনশন বাবার আবির্ভাবে এবং একটি কথায় ভঙ্গ হইয়া 

গেল। মহিলা ভক্তটি কোন্ শক্তিবলে এই ছুই বৎসর যাবৎ এই 

অত্যাশ্চধ্য ধরণের প্রয়োপবেশন করিয়াছেন এবং প্রাণে বাঁচিয়াছেন__ 

২৯৩ 
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'একথ। প্রশ্ন কর। হইলে বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “উস্কো বিশ্বাস থে, 

ইসিক। ওয়াস্তে বিন্ পান্ ভোজনসে জিন্দা রহ|।” 

নিজের কৃপা বা যোগ বিভূতির প্রশ্ন এ সম্পর্কে ভক্তদের সেদিন 
আর তুলিতে দিলেন না । 

আত্মজ্ভান সাধনার প্রথম ধাপ হইতেছে দেহাত্ববোধ লোপের 

প্রচেষ্টা। যে কোন ভক্ত ব আর্ত ব্যক্তি নাঙ্গ|নাবার সমীপে উপস্থিত হইলেই 

এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার দিকে তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ণ করিতেন। 
সেদিন এক ভক্ত বাবাকে প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছেন, 

সঙ্গে আনিয়াছে ঝুঁড়িভগ্ভি রঙীন ফুলের অজত্র মালা । বাবার গলায় 
এগুলি একটির পর একটি পরানো হইল | এই মালাদান পর্বৰ শেষ হইলে 

বাবা কহিলেন, “অওর হ্যায় তো দো । লেকিন, সমঝমে রাখো, ইয়ে ভি 

এক প্রপঞ্চ হ্যায় |” 

কেহ ভক্তিভরে হয়তো তাহার প্রণাম নিবেদন করিতেছে, শিগ্ধ 

গম্ভীর স্বরে বাবা বলিয়া উঠেন, “ই। হা, প্রণাম কারো» ইয়ে হাড্ডি 
মাংসক। দেহকো। তো! প্রণাম কর্ লেও ।৮ 

বল। বাহ্ুস্য এই মন্তব্যের মধ্য দিয়া ভক্তের কল্যাণকামী মহাপুরুষ 

ইঙ্গিত করিতেছেন__-তোমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি আমার এই হাড়-মাষের 
শ্বীচাতেই নিবদ্ধ রেখোনা--তাকে প্রেরণ ক'র আমার জ্ঞানময় সত্তার 

দিকে, শিব সত্তার দিকে । 

পূর্বেব আমর! তুলসী দেবী কর্তৃক বাবার অর্চনা ও মারতির কথা 
উল্লেখ করিয়াছি। আরে! ছুই চারিজন একনিষ্ঠ ভক্ত বাবার আশ্রমে 

নানা উপচার নিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহার পুজা ও আরতি সম্পন্ন 
করিয়া বিদায় নিতেন । 

প্রবীণ তক্ত ও আশ্রমিক ভঙ্জুবাবুর ( বর্তমানের স্বামী শঙ্করানন্ন ) 
অভিলাষ হইল, এঁ ভক্তদের অনুসরণে তাহারাও বাবার পুঞ্জা আরতি 

করিবেন এবং ইহা! হইবে নিত্যকার এক বিশেষ অনুষ্ঠান । 

২৪৯১ 
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সন্ধ্যার তরল ছায়। নীল আকাশের গায়ে ছড়াইয়। বায়, বালিয়াড়ীর 

বালুতরঙ্গের শীষে চিক চিক্ করিয়া উঠে দিনান্তেরু রক্তরাঙ্গা আলো । 
বিরাটকায় উলঙ্গ মহাসাধক উদাস নেত্রে আপন কক্ষটিতে নীরবে বসিয়া 
থাকেন। এই সময়ে রোজ আশ্রমিকেরা স্বল্পকালের জন্য হাজির হয় 

পূজারতির উপচার আর ঝাঝর-কাসর-শিঙ্গা-ঘণ্টা নিয়া । 
আরতি শুরু হইলেই বাবা মহারাজ তাহ শেষ করার জন্য তাড়। 

দিতে থাকেন। বাগ্য যন্ত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত ভজুবাবুকে বলেন, 
“ভু, জলদি খতম কারো । তুমহারা ভূত সবকো ভাগাও হিয়াসে।” 

অন্ুুযোগের স্থরে ভজুবাবু উত্তর দেন, “বাবা, ভূত ভাগানোর কথা 

কেন বলছেন? আপনার পৃজারতির জন্য এসব বাচ্যযন্ত্র আনানো হয়েছে, 
আর এগুলিকে আপনি বলছেন__ভূঁত ?” 

“কেও নহি? আস্লি পুজামে হোতা হ্যায় মনমে ধ্যান। ইতনি 
হল্লা তো ভূত ভাগানেকো ওয়ান্তেই হোতা হ্যায় ।”-_ অর্থাৎ এসব বায 
যন্ত্রকে ভূত বলবো না তো কি? আসল পুজো হচ্ছে মনের ধ্যান । এতো! 
তানয়। তোমাদের এত সব হল্লা যে ওঝাদের ভূত ভাগানোর মতই। 

হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষ। নাঙ্গাবাবা ভাল জানিতেন। এই সঙ্গে 
তেলেগু ও তামিলেও তাহার পারদিতা ছিল। সে-বার গঞ্জাম হইতে 

একদল তেলেগু-ভাষী সাধু আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে আপিয়াছেন। 
বাবাকে শিব জ্ঞানে তাহার! স্তবস্ততি ও অর্চনা করিলেন। তারপর 

শুরু হইল নান! বাগ্যন্ত্র ও সঙ্গীতের একতানসহ দক্ষিণী রীতির আরতি । 
উচ্চ রব ও সোরগোলে কাণ পাতা দায়। কিছুক্ষণ ধৈধ্য ধরিয়া 

থাকার পর বাবা বলিয়া! উঠিলেন, “আরে, ইতনি চিল্লানেসে ক্যা হোগা ? 
মনমে স্মরণ কারো, ধ্যান করো । উসিসে আস্লি কাম হোগা ।” 

বাবার বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠ শুনিয়! ও ভাহার মন মেজাজের গতি প্রকৃতি 
লক্ষ্য করিয়া ভক্ত সাধুদের উৎসাহে ভাটা পড়িল । 

শিশ্ত, ভক্ত ও আগন্তক দর্শনার্ধীদের কল্যাণের জন্ত অপ্রিয় সত্য 
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উচ্চারণ করিতে বা কঠোর কথা বলিতে বাবা কখনো পশ্চাদ্পদ হইতেন 

না। এজন্য সঙ্গীয় ভক্ত ও সেবকেরা অনেক সময় বিব্রত হইতেন, 

লজ্জায়ও পড়িতেন। 

একটি উড়িয়া! ভদ্রলোক সেদিন নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম জানাইতে 

আসিয়াছে । নিজে ভক্তিমার্গের সাধক হইলেও এই মহাবেদান্তীর উপর 
তাহার আকর্ষণের সীমা নাই । মাঝে মাঝেই আসিয়। তাহার উপদেশ- 

স্বধা পান করেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়া সেদ্দিন কিছুটা অন্তরঙ্গ 

পরিবেশের স্থষ্টি হইলে ভক্তুটি নিজের অবস্থার কথা জানাইলেন। 

কহিলেন, “বাবা, আজকাল আমার মন সহজে কোন বিষয়ে লিপ্ত হতে 

চায় না, ভজন গান শোনা ছাড়া। ভঙ্গন শুনলেই মন আমার তাতে 

একেবারে বিভোর হয়ে যায় । আর কোন দিকে হুস থাকে না। 

আজকাল এমনি অবস্থ। |” 

উত্তর হইল, “উহ্ ভি তো৷ একঠো বিষয় হ্যায় 1” 
কলিকাতার এক বিখ্যাত কীর্তন শিল্পী কয়েকজন সঙ্গীসহ পুরীতে 

বেড়াইতে গিয়াছেন। স্থানীয় লোকদের কাছে বাবার খ্যাতি ও মাহাত্ম্য 

শুনিয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেন । 

প্রণাম নিবেদন ও কথাবার্তার পর দলের একজন কহিলেন, “বাবা, 

ইনি ভঙজন-কীর্তনের একজন নামকরা সঙ্গীত-শিল্পী। আমাদের সবার 

ইচ্ছে, আপনি এর কণ্ঠের কীর্তন একটু শুনুন ।” 

অদ্ধনিমীলিত নেত্রে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, “বেকার গিধ্ধরকা 

মাফিক চিল্লানেসে ক্যা ফয়দা হ্যায় ?” 

বড় অপ্রিয় ও কঠোর মন্তব্য। দর্শনার্থীর মনে মনে ক্ষুণ্ন হহয়া 

নীরব রহিলেন। বাবার এবার ভু'স হইল, এতটা কঠোর হওয়া ভাল 

হয় নাই, মনে ইহার! ছুঃখ পাইয়াছে। ধীর প্রশান্ত কঠে কহিলেন,_ 
“দ্যাখো, ভঙ্জন কার্তন ভালই, মনটাকে ভগবংমুখী করে দেয় তাতে সন্দেহ 

নেই। কিন্তু ওটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেই লোকে ভূল ক'রে । প্রপঞ্চ 
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থেকে মন উঠিয়ে নিতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে ত্যাগ-বৈরাগ্য আর 

স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের পথে । তবেই পাবে মোক্ষ। তাল মান লয়-_ 

এসবও প্রপঞ্চ। এগুলো আকডে থাকলে তো! চলবে না।” 

প্রতিদিন প্রভাতে আশ্রমে স্বাধ্যায় উদযাপিত হয় । সেদিন পঞ্চদশী 

পাঠ চলিতেছে । বাব! মাঝে মাঝে এক একটি স্তর ধরিয়া অধাত্ম- 

সাধনার নানা ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন । 

কিছুকাল পরে একটি নৃতন দর্শনার্থী আসিয়া উপস্থিত। প্রণাম 
নিবেদনের পর কক্ষের এক কোণে গিয়া সে উপবিষ্ট হয়, নিনিমেষে 
সতৃষ্ণনয়নে বাবার দিকে চাহিয়া থাকে । 

আলোচন। কিছুট! অগ্রসর হইলে বাবা এ নবাগত লোকটির দিকে 
তাকাইয়া কহিলেন, “দর্শন হো! গিয়া আভি চলা! যাও ।” 

লোকটি জোড় হস্তে বলিয়া! উঠে, “বাবা, আর একটু বসি, আপনাকে 

দর্শন করি ।” 
কিছুকাল পরেই বাব আবার তাগাদ! শুরু করিলেন, “বড়া ধূপ 

হোগী বাহারমে। দর্শন তো হো চুকা, বেকার কীহে বৈঠা রহা ?” 
ভক্তেরা ভাবিলেন, “আহা, থাক্ না বেচারী ! বাবার সঙ্গলাতের 

জন্য লুব্ধ হয়েছে, শান্ত্রপাঠও কিছুটা শুনতে চায় । কিন্তু বাবা মহারাজের 
জোর তাগাদায় আগন্তককে উঠিয়া যাইতেই হইল । 

একটি ভক্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, “বাব, লোকটিকে দয় 

ক'রে একটু শান্তর আলোচনা শুনতেও আপনি দিলেন না। ওর হয়তে। 

তীব্র ইচ্ছে হয়েছিলো শুনতে । কেমন ছুঃখী হয়ে আপনার কাছ থেকে 

উঠে গেল।” 

উত্তরে বাবা কহিলেন--“তোমরা বালক, এ সবের কি বুঝবে? 
ওর স্ত্রীর হয়েছে রাজযক্ষা । বাঁচবার কোন উপায় আমি দেখ ছিনে। 

মনের একান্ত কামনা নিয়ে বসৈ আছে। আমি যেন কুপা ক'রে ওর স্ত্রীর 

রোগটা আরোগ্য ক'রে দিই। কেউ কোন কামনা বাসন! নিয়ে কাছে 
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বসে থাকলে কি শান্ত্রপাঠ চলে? বারবার পবিত্র ভাবপ্রবাহে ছেদ 
পড়ে যায়। তাই তো ওকে উঠে যেতে বললাম ।” 

তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থরে কহিলেন-_“আচ্ছা, তোমরাই 
বল। এটা আশ্রম না হাসপাতাল? সবারই রোগ সারাবার অফিস 

হয়ে উঠবে এটা? এ আশ্রম হচ্ছে ভবরোগের হাসপাতাল । ভবরোগ- 
মুক্তি আর মোক্ষ এখানে লাভ হতে পারে, অবশ্য যদি ত্যাগ-বৈরাগ্য ও 

ধ্যান মননের গতিবেগ থাকে 1” 

সেবার এক ধনী ভক্ত বন্ুদিন পরে আসিয়াছেন নাজ। বাবাকে 

দর্শন করিতে । সোৎসাহে নিজের তীর্থদর্শনর কথাই বারবার বর্ণন! 

করিতে লাগিলেন । শেষটায় কহিলেন, “বাখী, ভারতের সব জাগ্রত 

তীর্থই আমি দেখে ফেলেছি । কেদার বদরী ইত্যাদি আগেই হয়ে গেছে। 

এবারও আবার সেখানে সপরিবারে যাবে বলে ভাবছি । বানা, আপনার 

আশীর্বাদ যেন তীর্থযাত্রার পথে সতত আমার ওপর থাকে ।” 

বাবা এতক্ষণ নীরবে সব কথা শুনিতেছিলেন। এবার বলিয়। 

উঠিলেন, “হা-হা যাও তীর্থমে, বহুত ঘুমো। লেকিন ইহা ভি পথ্থর, 
উহা ভি পথ থর । হাথ. মে বহুৎ পয়সা হ্যায়, বহুত ঘ্ুম্ত৷ ফির্তা তি 

হ্যায়। অওর তীর্ঘসে লওটকর গপ. করো সবক সাথ-_আ্যায়সা কিয়া, 

আযায়সা দেখা । ইয়ে অহং ছোড়কর্ কোই স্থাঁনমে নৈঠ, যাও, আত্ম- 
জ্ঞানকে লিয়ে কোপিস্ করো 1৮ অর্থাৎ, ভাল ভাল তীর্থে যাও, ঘুরে 

বেড়াও। কিন্তু এখানে যেমন ইট পাথর-. ওখানেও তাই । হাতে জমে 
গিয়েছে অজস্র টাকা-কড়ি, তাই ঘুরতে পারো, আর তীর্থ দেখে ফিরে 

এসে সবার কাছে গল্প ক'র__-এটা দেখছি, এটা করেছি। এই সব, 
অহংবোধ ছেড়ে দিয়ে এপার কোথাও বসে পড়ো, আত্মজ্ঞান সাধনায় 

ব্রতী হও । - 

পুরীর একটি সাধক বাবাকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। প্রায়ই আশ্রমে 
আসেন এবং শাস্ত্রপাঠ শ্রবণের পর তাহার সঙ্গ ও উপদেশ লাভে ধন্ঠ 
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হন। গুরু নির্দেশিত পথে দীর্ঘদিন ইনি সাধন ভজন করিয়। চলিয়াছেন, 

কিন্ত স্তরে তেমন শাস্তি পাইতেছেন না। সেদিন সখেদে কহিলেন, 
“বাবা, এতদিন ধরে ধ্যান জপ করছি, কৃচ্ছ_ সাধন করছি, কিন্তু কই, 

কিছু তো হচ্ছে না। দেবদেবীর মৃত্তি দর্শন বা অতীন্দ্রিয় দর্শন শ্রব"_ 
এসব প্রাথমিক প্রাপ্তিও কিছু হলো না, আর সব তে! দূরের কথা । মনটা 
তাই দিন দিন যুষড়ে পড়ছে।” 

বাবা উত্তর দিলেন, “ইতনি সব দর্শনসে ক্যা ফয়দা, মুঝে বাতাও। 

ইস্সে তুমহারা আত্মজ্ঞান হোগা ?” 

সাধকটি লজ্জিত হইয়া নীরবে মাথা! নত করিয়া রহিলেন। স্লেহপুর্ণ 
স্বরে অতঃপর বাবা যাহা কহিলেন তাহার মন্ম্ম "এই ঃ 

অজ্ঞনের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা পড়েছো৷ তো? কৃষ্ণজীর তিনি ঘনিষ্ঠ 

বন্ধু এবং অনুগামী । মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণজী কৃপা করে তাকে 
বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিলেন । কিন্তু অজ্জুনের সাধন-প্রস্তুতি কি ছিল? 

বিশেষ ক'রে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রস্তুতি কতটা ছিল? এব আগে তে৷ 

ধন্ুবিবগ্ঠা, বহু বিবাহ, আর নারী সঙ্গেই দিন কেটেছে । ভাল ক'রে 

ভেবে চিন্তে বলতো, বিশ্বরূপ দর্শন করার পর কি অজ্ঞুনের আত্মজ্ছান 

হয়েছিলো ? যদি তাই হবে, তবে অভিমন্ত্যুর মৃত্যুতে অজ্ঞানের মত এত 

শোক করলো কেন ?” 

সহাস্তে আরে! কহিলেন, “কৃষ্ণজী বড় চতুর। কিন্তু অজ্জুনের আচরণে 

বড় বিপদে পড়ে গেলেন । তাছাড়া; তুমি কি মনে ক'র অঞ্জন শুধু 
শোকেই অভিভূত হয়েছিল? ডরও বেশ হয়েছিল কৃষ্ণ-সথার। কারণ, 
ওপক্ষে রয়েছেন সব ছুৃদ্ধর্ব মহারথী । এর! যে অজেয় তা অজ্ঞুন সবার 
চাইতে বেশী জানেন। ভীম্ম সম্মুখ সমরে কোন দিনই পরাজয় 

মানেননি। আর দ্রোণ হচ্ছেন মহাবীর ব্রাহ্মণ-যোদ্ধা» মন্ত্রপৃত বাণ সন্ধান 
ক'রতে তার জুড়ি নেই। কর্ণের পরাক্রমও অপরিসীম । এসব চিন্তা 

ক'রে, বিষাদের সঙ্গে অজ্ঞুনের ডর হয়নি বলে তুমি মনে কার? এই 

ডর ভাঙ.বার জন্ কৃষ্ণজী দেখালেন. আগে থেকেই এসব মহারধীদের 
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তিনি মেরে রেখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করো, অভিমন্তু যে নিহত হয়েছে 
তা কিন্ত একবারও দেখালেন না ।”' 

“তা দেখালে কি হতে বাব! ?--একটি ভক্ত কৌতুহলভর! কণ্ঠে 
প্রশ্ন করেন । | 

“আরে তা, হলে কী আর কুষ্ণজজীর এত সাধের ধর্মযুদ্ধ হতো? 

তার পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতো । গাণ্ডীবী গাণ্তীব ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে 
রথের ওপর বসে পড়তেন। তাকে দিয়ে আর যুদ্ধ করানো যেতোনা, 

সম্ভব হতোনা কৌরবদের পতন ঘটানো । বেই ভেবে গ্যাখো_ _অজ্জঞুন 

এতে তত্ব ব্যাখ্য। শুনলেন স্বয়ং কৃষ্ণজজীর মুখ থেকে। বিশ্বরূপও দর্শন 

ক'রলেন। তবুও শোকে মুহামান। 

প্রসঙ্গক্রমে এক জিজ্ঞাস ভক্ত কহিলেন, “বাবা, ভগবদ্গীতা পরম 

শ্রদ্ধার বস্ত্র, নিত্য পাঠও ক'রি। কিন্তু ব্ুতর মত ও পথের কথা 

বলায় আমাদের মত সাধারণ মানুষ সময় সময় বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, 

সব গুলিয়ে যায়।? 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়। বাবা তাহার শ্রোতৃমগ্তলীর উপর হঠাৎ 
যেন এক বোমা নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন_-“উহ্ তো এক স্থাছ, 

বড়িয়! খিচড়ি হ্যায় । সব্ কিসিম কা রস্ উসনে ঘুস্ দিয় ।”? 

নাঙ্গাবাবার রসিকতা এবং ভক্তদের কৌতুহলী কথাবার্তার মধ্য 

দিয়া কক্ষমধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার স্থষ্টি হইয়াছে । এই 
স্থযোগে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন ! 

জনৈক স্থানীয় ভক্ত প্রায়ই মহাপুকষের আশ্রমে আসা-যাওয়া 

করেন। নিবেদন করিলেন্, “বাবা, দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছি, 

সাধনার পথে তেমন আর যেন এগুতে পারছিনে ।” 

বাব৷ তিরক্কারের স্বরে কহিলেন, “আগে একটা! একটা করে বন্ধন 

কাটাও, তবে তো! এ কথা! উঠবে । তাছাড়া এগুনো৷ হবেই বা না কেন? 
তোমার তো ব্রাহ্মণ দেহ। ভাগ্/ক্রমে এমন দেহ পেয়েছো৷ । প্রাণপণে 

চেষ্টা ক'রো, এবার এ দেহেই যেন আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ।” 
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অতঃপর অপর ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে বলিতে 
লাগিলেন, “শুধু ধ্যান ভজনে কাজ হয় না, এই সঙ্গে চাই কৃচ্ছ_, ত্যাগ- 
বৈরাগ্য । আহারে বিহারে যার সংযম নেই, জ্ঞানের উদয় তার জীবনে 

কি করে হবে?” 

কলিকাতার একটি ভক্ত কয়েক দিন হয় আশ্রমে আসিয়াছেন। 

আশ্রমের বরাদ্দ, শুকনো কয়েকখানা রুটি আর একটা সবজি, -তা৷ তো! 

কোনমতে গলাধঃকরণ করিতেছেন । কিন্তু চায়ের কোন ব্যবস্থা আশ্রমে 

নাই, এজন্যই পড়িয়াছেন বড় মুক্ষিলে। একটি ছোকুরা আশ্রমের কাছেই 
থাকে। সে প্রস্তাব দিল, নবাগত ভক্তটিকে চা! করিয়। খাওয়াইবে। 

কয়েকদিন যাবৎ এই ব্যবস্থাই চলিতেছে । 

সেদিন এ ভক্তটির দিকে তাকাইয়! বাবা কহিলেন, “দ্যাণো, তুমি 
আর এ ছোক্রার হাতে চা খেয়ো না। কারণ, ও ধর্মের ব্যবসা করে । 
দর্শনারথারা আমার কাছে আস্বার আগে ও তাদের হাতে ফুলের মাল! 

গুজে দেয়, টাকা আদায় ক'রে। এ সব হীনবুদ্ধি লোকের ছোয়া চা 
খাওয়। ঠিক নয়, ওর ধর্মম-ব্যবসায়ের ভাব তোমার মনে সংক্রামিত হতে 

পারে। 

আর একটি ভক্তের দিকে তাকাইয়া বাবা কহিলেন, “তুমি আশ্রমে 

অবস্থানের সময়ে বাইরে এত ঘোরাফেরা কর কেন? আজ্ম যাচ্ছে 
সাগর স্নানে, কাল মন্দিরে, তারপর দ্বিন হরিণের চামড়া কিন্তে। এই 

ধরণের বহিন্মবীনত৷ তে! ভাল নয়। একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করবে । আশ্রমে 
এলে শুধু ভাব্বে স্বাধ্যায় আর জ্ঞানবিচারের কথা । তবে তো এগিয়ে 
যাবে বন্ধন যুক্তির পথে” 

সবাই জানেন, অধ্যাত্ম-জীবনের মত ও পথ নির্বাচনে বাব সবাইর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উপনিষদের তত্ব ও বেদান্ত বিচারের প্রতি । কিন্ত 
অন্তরঙ্গতার স্পর্শে সাহসী হইয়া আজ ভক্তেরা লঘু গুরু নান। প্রশ্নই 
উত্থাপন করিতেছেন । 

২৯৮ 



শাঙ্গাবাবা 

একটি অনুসন্ধিৎস্থু ভক্ত কহিলেন, «আচ্ছা বাবা, আপনি তে৷ 
বেদাস্ত-বিচার গ্রহণের আগে যোগসাধনাও দীর্ঘকাল ক'রেছেন ?” 

“জরুর কিয়া । ময় তে! হর্ কিসিম্কা সাধন কিয়া। হঠযোগ» 
রাজযোগ, বেদীস্ত-বিচার-__সব কুছ । 

অতঃপর ভক্তদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া বলিতে থাকেন, 
“আমি সব সাধনই করে দেখেছি এবং তা ক'রে দেখবার পর আজ 

তোমাদের বলছি-_বেদান্ত বিচারের পথই এ যুগের সাধারণ মানুষের 
পক্ষে বেশী উপযোগী । যোগ সাধনার জন্ চাই দৃঢ় দেহ ও কষ্টসহিষু্তা। 
চাই যোগসিদ্ধ গুরু এবং ভাল বাসস্থানও আহার । পঞ্চাশ বংসরের উদ্ছে 
যোগাভ্যাস শুরু করা তো কোন মতে সঙ্গতই নয়। কাজেই বেদাস্তুই 

আজকের দিনের সহজতর সাধন পথ | তবে মনে রাখবে,আসল বেদাস্ত- 

সাধনা হচ্ছে আরণাক জীবনের সাধনা, সর্ববত্যাগী ও মহবৈরাগ্যবানের 

সাধন! । দুঢচিত্ত ও নিষ্ঠাবান যে সব সাধক বেদান্তের পথে আসে, 
ম্যায় আর সাংখ্য তাদের ভাল ক'রে পড়ে নেওয়া দরকার । নইলে 

বেদাস্তশান্ত্রের হক্ষ্ম বিচার-ধারা হাদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়|” 

একটি শুদ্ধাচারী স্বাধ্যায়ী ভক্ত যুক্তকরে নিবেদন করেনঃ “বাবা, 
অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথ। তে। শঙ্করই বলে গিয়েছেন, তাই না ?” 

“সেকি কথা ? অদ্বৈত বেদাস্তের শেষ কথা কি কেউ বলতে পারে ? 

“মায়া অনির্ববচনীয়া_তা'হলে শেষ কথাটি কি বলা সম্ভর হলে।? 
আর শঙ্করের কথা যখন তুললে তখন বলি'_এ কথা আমি আগেও 

বলেছি-_-শঙ্কর ততক্ষণই শঙ্কর যতক্ষণ অবধি শ্রুতির সঙ্গে তার ভাষ্যের 

মিল আছে। আর শঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাও বিস্মৃত হওয়! 

চলে না যে, যোগ-সমাধিকে তিনি “মূচ্ছা' বলে ভুল করেছেন ।” 

কথা কয়টি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হইল । 

নাঙ্গাবাবা মৃহ্হান্তে কহিলেন, “যা, একথা বলতেই হয়__উচ্চতম যোগ- 

সমাধির অভিজ্ঞতা শঙ্করের ছিল না। তবে অদৈত বেদাস্তের যে তিনি 
শ্রেষ্ঠ আচাধ্য ও প্রবক্তা, তাতে সন্দেহ আছে কা'র?” 

২৪৯ 



ভারতের সাধৰ 

আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ভক্ত সাংসারিক দিক দিয়! নান! 

আপদ বিপদে পড়িয়াছেন। এ সম্পর্কে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
করিয়া একটি ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, ইনি তে সাধনার দিক দিয়ে বেশ 

উচ্চ স্তরে পৌচেছেন, তবে এর ভাগ্যে এতো সব বিড়ম্বনা কেন ?” 
উত্তরে নাঙ্গাবাবা বলেন, “সাধনার পথে নান! সময়ে দেবের আঘাত 

আসে। একে বলে স্ুরবিদ্ব। দেবতাদের কেউ কেউ গোড়ার দিকে 

সাধকের মুক্তির প্রয়াস পছন্দ করেন না। শাস্ত্রে বলেঃ মানব হচ্ছে 

দেবতাদের “পশু'-_সেবক বিশেষ । এই মানবদের অনষ্ঠিত সেবা পুজা! 
উৎসর্গ প্রভৃতিতে তাদের প্রচুর আকর্ষণ। যখন দেখেন, সেই মানব 

সাধনার ভেতর দিয়ে যুক্ত হতে যাচ্ছে__অর্থা সেবক চলে যাচ্ছে উচ্চতর 
লোকে, তখন এর বাধা দেন। এ সময়ে স্ত্রীপুত্রের ওপর আঘাত আসে, 
ঘটে আধিক ও বৈষয়িক নান। বিপধ্যয়। এ বিদ্বু সত্বেও যে মানব 

এগিয়ে চলে তার ওপর দেবতারা প্রনন্ন হন, কৃপা ক'রে এগিয়ে এসে 

করেন সহায়তা |৮ 

মঠ মন্দির ও বিগ্রহ নিয়া বৈষয়িক লোক ও আর্ত ভক্তের! সে 

ভাবোচ্ছ্াস দেখায়, বহিরঙ্গ ভক্তির যে মাদকতা! ও ফেনিল উচ্ছুলতা 

তাহাদের মধ্যে দেখ যায়, নাঙ্গাবাবা তাহ! মোটেই পছন্দ করিতেন না। 

তিনি কহিতেন, “চিন্তকা বিক্ষেপ অওর মল দূর হোনেকা বাদ যে! দর্শন 
হোতা হ্যায়, ওহি হ্যায় আস্লি দর্শন 1” 

এই নকল ও আসল দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর কুমুদবন্ধু সেনের সহিত 
সে-বার বাবার এক মনোজ্ঞ কথোপকথন হয় £ 

কুমুদবাবু কহিলেন, “বাবা, আপনি তো জগন্নাথ দর্শন করতে বান 
না। কখনো তো আপনাকে শ্রীমন্দিরে দেখিনি । তিনি বললেন, হাদয়- 
'মন্দিরে দর্শনই তো দর্শন | হা, একবার এমার মঠে বসে রথ দেখে- 

ছিলাম । আমি বললাম,__কেমন দর্শন করলেন ? তিনি বললেন, সস্ত 

তামাস! দেখলাম। কি পাণগ্ড, কি সেবকেরা, কি পুলিস দোকানদারের! 

৩৬৩ 
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খালি যাত্রীদের কাছে ফাকি দিয়ে পয়সা কড়ি নিচ্ছে, কোথাও কোথাও 
জুুমও করছে । আব সব কীর্তনের দল সম্প্রদায়গত ঈর্ষা বিদ্বেষ 
দেখাচ্ছে । কে কত লাফাতে পারে, নাচতে পারে, তাই দিয়ে লোকের 
তক্তি আকর্ষণ করছে। জুতো পায়ে দিয়ে অনেকে রথ টানছে, পুলিস 

কনেই্টবলেরা তে বটেই । তুমি কি রোজ মন্দিরে যাও ?” 

আমি বললাম, “আমি ছুই তিনবার যাই ।” 

-কি দর্শন কার? 

_শ্রীবিগ্রহমৃন্তি দর্শন করি | 
_-সেখানে উকিল মোক্তার ডাক্তার রোগী এসব দেখতে পাও না? 

অনেকে এ সব মতলবে যায়। প্রসাদ সস্তা, কাজে কাজেই অনেকে 

ওখানে প্রসাদ পায় । 

ভাবোচ্ছাসময় মেকি ভক্তি ও নাকে কাছুনি দেখিলে নাঙ্গাবাব। 

বিরক্ত হইতেন, কিন্তু সত্যকার ভক্তি দেখিলে তাহার আনন্দের সীমা 

থাকিত না এবং এই সব ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষদের তিনি স্ত্যকার মধ্যাদ। 

সোৎসাহে দিতেন। শ্রীযুক্ত সেনের কথায় তাহার প্রমাণ মিলে ঃ 
-আমি বল্লাম, বাসুদেব বাবা বলে মন্দিরে একটি সাধু আছেন । 

তিনি বললেন, আহা, এ একজন মহাত্মা আছেন, দেখবে কেমন তন্ময় 

হয়ে দর্শন করেন । তিনি যথার্থ জগন্নাথ দর্শন করেন এবং চামর দিয়ে 

সেবা করেন। ও রকম ছু'চারটি সাধু কচিং কখনো আসেন। আমি 
বললাম, মহাপ্রভু চেতন্তদেব জগন্নাথ দর্শশ করার সময় বাহাসংজ্ঞা 
হারিয়ে ফেলতেন। জগনাথ বলতে, জ-জ-জ-জগ...করতেন | ন্যাংট। 
বাবা হেসে বললেন,_ মহাপ্রভৃকে কী বুঝেছ? হাতীর বাইরের দাত 
দেখে কী বুঝবে? তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রে অন্তরে ব্রন্মদর্শন ক'রতেন । 
ব্রহ্মই সব হয়েছেন । এ সব উচু কথা। 

এই প্রসঙ্গে নাঙ্গাবাধা আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন,__ 
ভগবান, মন্দির এ সব নিয়ে মিথ্যা ব্যবসা করা অতি হেয় কাজ। যার! 
একাজ ক'রে, তাদের উদ্ধার হওয়া বড় শক্ত।১ 

৯ উজ্জরীবন- পুরীটামে ন্যাংটাবাবা-_পৌষ, ১৩৬৯ 
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আত্মজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে নাঙ্গাবাবা একদিন কহিলেন, “আত্মজ্ঞানকো 

উদ্দয় হোনেসে দেহ টুটু জাতা হ্যায়” 

একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিয়া বসে, “তবে বাবা আর্পনি এই দেহে 
বিদ্যমান রয়েছেন কি ক'রে ? আপনার তো দেহপাত হয়নি 1”, 

নাঙ্গাবাবার চোখমুখ উদ্দীপিত হইয়া! উঠে এক অপূর্ব দিব্য ভাবে। 
গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন, “তুমি বালক, এর রহস্ত তুমি কি বুঝবে ? তবে 
একথা জেনে রাখো, ঈশ্বর স্বয়ং এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা! করেন, 

তার ফলেই পূর্ণ আত্মজ্ানী মহাসাধককে তার দেহটি বাঁচিয়ে রাখতে 
হয়। এ দেহ দিয়ে সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের অনেক কিছু কাজ । আত্মজ্ঞানের 

দীপশিখা এক সাধকের দেহ থেকে সঞ্চালিত হয় অপরাপর সাধক 

দেহে । এমনি ক'রে রক্ষিত হয় সাধনা ও সিদ্ধির পবিত্র পরম্পরা |” 

সরল হৃদয় একটি ভক্ত প্রতিদিন বাবার কাছে আসিয়। শাস্ত্র পাঠ 

শুনেন। অকপটে নিজের মনের কথাও এ সময়ে স্থযোগ মত বলিয়া 

বসেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা বাবা, যোগীদের যোগবিস্তৃতির 
নান! চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমরা সাধু মহাত্মা ও তাদের শিষাদের কাছ 
থেকে শুনতে পাই। আত্মজ্ঞানীরাও কি সেই সব শক্তির অধিকারী ? 
না-_তার! শুধু জ্ঞানম্ধা পান ক'রে দিনরাত বুঁদ হয়ে বসে থাকেন ? 

প্রকৃতিবশীত্ব কি আত্মজ্ঞানীদের হয় ?” 
সকৌতুক হাসি হামিয়। নাঙ্গাবাবা কহিলেন, “তুম্ কেয়! বেয়াকুফ 

কা মাফিক বাৎ করতে হো? আত্মজ্ঞানীকো ইচ্ছা হোনেসে স্যস্টি উলট, 
জাতা হ্যায়, লয় গ্রলয় হে। জাত হ্যায় 1” 

“কিন্ত বাবা, বেদাস্তের ভাষ্যে আচাধ্য শঙ্কর তো স্বয়ং বলে গিয়েছেন, 

__জগং-ব্যাপার বর্জং-- প্রকৃতির ওপর, স্যষ্টির ওপর আত্মজ্ঞানীর কোন 
কর্তৃত্ব নাই। তবে?” 

“শঙ্কর বোল্নেসেই ঘাবড়াও মৎ। দেখো-_শ্রুতিকে সাথ. মিল্ 
হায় কি নেই। শ্রুতিকে বাত ইয়াদ্ রাখ না ব্রহ্মবিদ্ ব্রক্মেব ভবতি। 
যব, ব্রহ্ম বন্ যায়, তব, ব্রহ্মবিদকে। কিসি প্রকার ঘাটতি কাহে রহেগ1?” 

২০৬২, 
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কিছুদিন পরের কথা। আশ্রমের নিত্যকার বীতি অনুযায়ী বেদাস্তপাঠ 
চলিতেছে। প্রসঙ্গত্রমে যোগশান্্র ও যোগবিভূতির কথা উঠিল এবং 
নাঙ্গাবাব এ সম্বন্ধে নান! চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিলেন । 

একটি পুরাতন উড়িয়া ভক্ত মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়া বাস 
করেন, বাবার সঙ্গ এবং উপদেশ লাভের পর আবার স্বস্থানে ফিরিয়া 

যান। যোগবিভৃতি ও সিদ্ধাইর উপর তাহার প্রবল ঝোক। মনে মনে, 
প্রায়ই ভাবেন, বাবা তো যোগ এবং বেদান্ত-_ছুইয়েতেই পারন্ষম। 

কোনমতে তাহার নিকট হইতে যোগবিভূতি অর্জন করা যায় না? 

শ্রহেরন্বনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আসিয়া আশ্রমে চিছুদিন 
যাবং আছেন। বাব। তাহাকে বেশ স্রেহ করেন। উড়িয়া ভক্তটি স্থির 
করিলেন, শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াই বাবাকে অনুরোধ করাইবেন। 
তাই তাহাকে কহিলেন, “আপনি বাবাকে ভাল ক'রে বলুন, অ।মাদের 

যেন ম্বরোদয় যোগ শিক্ষা দেন। এটা শিখলে, জাগতিক নানা তথ্য 

অবলীলায় জানা যায়। কোন্ ব্যক্তি কোথায় আছে, কি করছে কি 

ভাবছে, কিছুই জানার বাকি থাকে না। এসব শিখলে, আমাদের লাভ 

আছে। একটু শক্তি-টক্তি লাভ করলে সাধন পথে সাহম বাড়ে । মনে 

উদ্দীপনা আসে । বাবাকে ধরে পড়ুন ন। একবার ।” 

উড়িয়া ভক্তটির নির্ববন্ধাতিশয্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় রাজী হইলেন। 

আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে নাঙ্গাবাবা সোংসাহে যাহা কাহিলেন তাহার 

মন্ম এই £ 

_-এ আবার একটা কি শক্ত কথা। এখনি এ আলমারী থেকে 

নিয়ে এসো স্বরোদয় ষোগের গ্রন্থ। কয়েক দিনের ভেতর আমি 

তোমাদের সব গুহা রহস্ত শিখিয়ে দিচ্ছি । শুধু স্বরোদয় যোগ কেন, 

পরকায় প্রবেশও শিখিয়ে দেব তোমাদের । কিন্তু সবই তে! বুঝলাম । 

ভারপর প্রশ্ন থেকে যায়_-এর মাধ্যমে আক্মজ্ঞান লাভ হবে কি? স্পঃ 

করেই তবে জানাচ্ছি, ত। কিন্ত হবে না, বরং আত্মজ্জান সাধনার পথে 

২৩৬৩ 



ভারতের সাধক 

এসব হয়ে উঠবে বাধা স্বরূপ । আমি এক সময়ে এসব শিখেছিলাম-_ 

তারপর ত। ভুলে যেতে চাচ্ছি।” 

শ্রীযুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ বলিয়। উঠিলেন, “না-_বার্বা,তা হলে এতে 

আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই।” 
ভক্ত কল্যাণে বাবার দৃষ্টি ছিল সদ! সজাগ, সদা সতর্ক । অনেক 

সময় তাহাকে এ সম্পর্কে কঠোর হইতেও দেখা যাইত 

প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতা৷ রামনন্দন মিশ্র বাবার অত্যন্ত স্লেহভাজন। 

সে-বার কিছুদিনের জন্য আশ্রমে আসিয়। বাস করিতেছেন । তাহার 

পরিচিত এক ব্যক্তি বাবার ভক্তঃ আশীর্বাদ লাভের জন্ত প্রায়ই তিনি 

আশ্রমে আনগোন। করেন। এই ব্যক্তি শিক্ষিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত 

এবং এককালে যথেষ্ট বিস্ত-বিষয়েরও অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে 
আধিক তুর্গতিতে পড়ির।ছেন, নাঙ্জ। বাবাকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে 

আসেন । কিন্তু সে সময়ে ভয়ে সঙ্কোচে বাবাকে নিজের ছৃঃখ ছুর্দশার 

কথা মুখ ফুটিযা কিছু বলিতে পারেন না। সুযোগ পাইলেই মিশ্রজীর 

কাছে গিয়া বসেন এবং নিজের অভাব অনটনের কথা পাড়েন। বাব! 

এত ন্মেহ করেন, তবুও এদিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করেন না-_-এই 
ধরণের চাপ অভিযোগও তাহার মুখে শোনা যায় । 

ভক্তটির মানসিক কণ্ঠ ও আধিক দুরবস্থা! দেখিয়। মিশ্রজীর হৃদয় 
বিগলিত হইল। বাবাকে একদিন ধরিয়া বসিলেন, আব্দারের সুরে 

কহিলেন, “বাবা, আপনার এ তক্তটি এত ছুঃখ হর্দশায় আছে, এর 

একটা বিহিত করা যায় না? আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি করলেই তো সে 
তার বিত্ব-বিষয় ও সামাজিক মধ্যাদা ফিরে পেতে পারে ৮ 

নাঙ্গাবাবার গম্ভীর বদন আরো গম্ভীর হইয়। উঠে। মিশ্রজীকে 

কহেন, “উহ. তুমহার! দোস্ত, হায়, আওর উসক! কল্যাণ তুম. চাহতে 
হো- ঠিক হ্যায় কি নেই ?” 

“ছ্থ্যা বাবা, নিশ্চয়ই চাই |” 

“তব. শুন্ লেও তুম্ মেরে বাং। উদ্কো পকেটমে রূপেয়৷ আনেসে, 
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উহ্ বিষয়ক গা ডামে গির্ যায়গ!। বলাংকার কর্কে উস্কো! অভাবমে 
রাখখা। যায়, তব্ উসকো! কল্যাণ হোয়।”__ অর্থাৎ, আমার কথা 

কয়টি ভাল করে শুনে নাও। তোমার বন্ধুর পকেটে টাকা এলেই 
আরে। বিষয় আশয় সে বাড়াবে, বিষয়ের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। 

আসল কথাটি কি জানো? ওকে বল প্রয়োগ ক'রে অভাবের ভেতর 
যদি রাখো, তবেই হবে ওর প্রকৃত কল্যাণ। 

মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কল্যাণের ধারণা আর সাধারণ মানুষের 

ধারণায় কত তফাৎ তাহা বুঝা গেল। 

কাহারে সাধন জীবনের উন্নতি বা আত্মিক কল্যাণের শ্বন্ত চরমতম 

অপ্রিয় সত্য বলিতেও বাবা কখনো পশ্চাদ্্পদ হইতেন না। এমন 
কি শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠাবান সাধককেও প্রয়োজন বোধে অবলীলায় 

হানিয়া বসিতেন চৈতন্ত-উৎপাদনকারী প্রচণ্ড আঘাত। 

ভারত বিখ্যাত এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার দীর্ঘকালের পরিচিত। 

বাবার সংস্পর্শে আসিয়া প্রধানতঃ তাহারই উৎসাহ উদ্দীপনায় এই 

সাধক সন্াস ব্রত গ্রহণ করেন-__একথা প্রায়ই তিনি বলিতেন এবং 

বাবার প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতেন । 

এই সন্ন্যাসী স্তপরিণত বয়সে একটি শাস্তরগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং 

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত স্থত্রসমূহ তিনি নাকি প্রাপ্ত হইয়াছেন ভগবং-কৃপায়। 
সেদিন নাঙ্গাবাবার এক ভক্তের কাছে এই গ্রন্থটি দিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, 

“বাবাকে আমি যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে থাকি । হিমালয়ের নীচে 

এমন উচ্চকোটির মহাত্মা ছর্পভ। তাকে আমার এই শ্রদ্ধাধ্য অর্পণ 

করবেন। আর অনুরোধ জানাবেন অবসর মত তিনি যেন আমার এই 
গ্রন্থ সম্বন্ধে তার মতামত জ্ঞাপন করেন ।” 

ভক্তটি গির্ণারী বস্তার আশ্রমে পৌঁছিয়! যথাসময়ে বাবার আসনের 
কাছে বইটি রাখিলেন, জানাইলেন অন্ত্রাচাধ্যের সবিনয় নিবেদন । 

পৃষ্ঠা ছই পাঠ করিয়া! শোনানোর পর বাব! ভক্তটিকে থামাইয়। 
দিলেন। প্রশান্ত কে কহিলেন, “ইয়ে কিতাব লেখককে। বোল্ দেও-_ 
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কিতাব লিখ. না ছোড়্করু উহ্ আত্মচিন্তনমে ধেয়ান দেনা । উস্সেই 
আস্লি কল্যাণ আ জায়গ।।”? 

সেদিন ছিল বুদ্ধ পৃিম। ৷ ভক্ত ও দর্শনার্ধারা বাবার কক্ষে বসিয়। 
বুদ্ধের কথা কহিতেছেন, বর্ণনা কব্রিতেছেন তাহার ত্যাগ তিতিক্ষা ও 

সাধনৈশ্বর্য্যের কথা। 

জনৈক অভ্যাগত প্রশ্ন করিলেন, “বাঁবা, বুদ্ধ তো৷ অবতারই ছিলেন । 
তার সন্বোধি প্রাণ্থির কথা শুনে মনে হয়, পরাজ্ঞান তিনি অবশ্ঠ 

লাভ করেছিলেন-_-প্রবি্ হয়েছিলেন পরাত্রন্ষে। এতে তো কোন 

সন্দেহ নেই । আপনি কি বলেন ?? 

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নাঙ্গাবাবা উত্তর দিলেন, “গ্যাখো, 
তোমর! কিন্তু অবতারকে. বড় সহজলভ্য, আর সস্তা ক'রে ফেলেছো। 

অবতার এলে যুগ পাল্টে যায়, ষেমন হয়েছে রাম আর কৃষ্ণের কালে । 

আজকাল তো! প্রতি মহল্লায় অবতারের আবির্ভাব । আরে, আসল 

হিসাবে তো তুমিই এক অবতার--এই তামাম স্যষ্টিতে যত জীব আছে 
প্রত্যেকেই ব্রন্মের অবতার ।৮ | 

“কিস্তু বাবা, বুদ্ধের কথা আলাদা । পরাজ্ঞানের উদয় তার মধ্যে 

হয়েছিল । তাকে অবতার বলে এ যুগের ব্ছু লোকে মানে ।” 
“সবই বুঝলাম । কিন্তু বুদ্ধের গুরু কে? সদ্গুরুর সাহায্য ছাড়া, 

এশ্বরীয় শক্তির প্রয়োগ ছাড়া, পরম প্রাপ্তি বা পূর্ণ ব্রন্মজ্ঞান তো৷ কখনো 
সম্ভব নয় ।”_ _সোজ। সরল ভাষায় বাবা এ কথা বলিয়। দিলেন। 

গুরুকরণ সম্পর্কে, ব্রহ্মবিদ্ সদৃগুরুর করুণা-অবদান সম্পর্কে সনাতন- 

পন্থী সাধকদের এই আদর্শই নাঙ্জাবাবা মানিয়। চলিতেন। তাহাকে 
প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, সদ্গুরু যেখানে সশরীরে উপস্থিত না, 
সেখানে সাধকের পক্ষে দেহের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বা জ্ঞানের উচ্চতম 

সোপানে আরোহণ করা সম্ভব নয়। 

অনেকের ধারণা নাঙ্গাবাবা__ত্তক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 
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তাহা সত্য নয়। সত্যকার একৈক-নিষ্ঠা ও শরণাগতিকে চিরদিনই 
তিনি গুরুত্ব দিতেন। তবে শৃন্যগর্ভ তক্তি এবং ভাবালুতার ফেনিল 
উচ্ছাসকে বড় একটা সহা করিতে পারিতেন না। বাবার স্বতকষর্ত 
আলোচনার মধ্য দিয় ভক্তিধশ্নম সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত মতামত 
মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়। পড়িত। 

সেদিন ছিল জন্মাষ্টমীর দ্রিন। স্বভাবভক্ত রামানন্দ মিশ্রজী মনে মনে 

পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা স্মরণ করিতেছিলেন। বাবা সম্মুখেই 

উপবিষ্ট । মিশ্রজীর অন্তরের ভাব বুঝিতে অন্তর্যামী মহা পুরুষের দেরী 
হইল না। প্রসন্ন মনে আপন! হইতেই কহিতে লাগিলেন, £ 

“দ্যাখো, বাইরে থেকে লোকে ভাবে, আমি বুঝি ভক্তিকে 

তেমন আমল দিই না এবং কৃষ্ণের আমি বিরোধী । তা কিন্ত 

একেবারেই সত্যি নয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার-__-তাতে সন্দেহ 

কি? যার! প্রেমভক্তি পেতে চায়» কৃষে ইঞ্ট-ভাবন! তাদের রাখতেই 
হবে। কৃষ্ণভজন ও আগুসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাবে তারা কৃষ্কে আর 

পাবে- পরাভক্তি। ব্রন্মজ্ঞান যদি তাদের ভাগ্যে থাকে, তবে কষ্ণই 
সাহায্য করবেন সেই পরম প্রাপ্তিতে ।” 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নাঙ্গাবাবা আবার কহিলেন, “একট! কথ। 

ভালভাবে স্মরণ রেখো । কৃষ্ণ গোগীদের নিয়ে রাসোতসব করেছিলেন । 

এ সম্পর্কে ভাগবতে একটা জায়গায় ফ্ুবপদ থেকে চ্যুতির কথা বলা 

হয়েছে। অন্য নৃতন রাগ ও তাল শুরু হলো এরপর । ভাবতে হয়, 
সেখানে ব্রহ্ষধারণার ইঙ্গিত রয়েছে কিনা । সেখানে দেখা যাচ্ছে-_রসের 

গাঢতার ফলে, ইষ্টসহ চিত্তের একাগুকতার ফলে তাল ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। 

বৈষ্ণবদের কীর্তন ও ভঞ্জনে কি দেখতে পাও? সবাই বহিরঙ্গ সুর বা 
তালটিকে ধরে বসে আছে.। তাই যদি হয়, তবে ইঞ্টের সঙ্গে সত্যকার 

তাদাত্বভাব হবে কি করে? প্রকৃতপক্ষে ভাগবতে কথিত ঞ্রবপদ 

ভঙ্গ হওয়ার কথা যেখানে, সেখানেই হয়েছে আত্মজ্ঞানের শুরু 1” 

্বনামধঙ্ট এক সাধু সে-বার সদলবলে পুরীধামে আসিয়াছেন। 
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অজভ্র মঠ মন্দির তাহার তাবে। যেমন দৃরবিস্তারী তাহার সংগঠন” 
তেমনি বিপুল প্রতিষ্ঠী ও প্রতিপত্তি। নাঙ্গাবাবার নাম আগে হইতেই 
অনেক শুনা আছে। সেদিন এই সাধুটি কয়েকজন ভক্তসহ বাবাকে 

দর্শন করিতে আমিলেন। বালিয়াড়ীর সান্থুদেশে আসিতেই একটি 

বিচিত্র ঘটন! ঘটিয়া গেল। 

স্রদাম নামে বাবার আশ্রমে এক অল্প বয়স্ক ভৃত্য থাকে। ভাহার 

নিত্যকার গিয় খেলা__বালু-টিবির মধ্য হইতে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া 
সাপ বাহির করা। সাপ একবার বাহির হইলে আর রক্ষা ছিল না। 

স্থদাম অমনি লাঠির ঘায়ে সেটিকে বধ করিত, তারপর বালিয়াড়ীর 
ঢালুতে লম্বা করিয়া বিছাইয়া রাখিত। নবাগত দর্শনার্ধারা এই মৃত 
সাপকে জ্যান্ত মনে করিয়া আৎকাইয়। উঠিলেই খিল্ খিল করিয়া সে 

হাসিয়৷ উঠিত, মনের আনন্দে দিত করতালি । 

একদল ভক্ত সঙ্গে পূর্বেনাক্ত সাধুটি আশ্রমের সিঁড়ি দিয়া উপরে 
উঠিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে একজন “সাপ? “সাপ' বলিয়া 

চেঁচাইয়া উঠে। ভীতত্রস্ত সাধু অমনি চেঁচাইয়া উঠেন__“তোমরা কেউ 
এগিয়ো না । এ ছ্ভাখোঃ সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড ব্ষিধর সাপ 1” দলের 

লোকদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়, শুরু হয় ভয়ার্ত কলরব। 

পরক্ষণেই বালক-ভূত্য স্থদামের উচ্চহাস্ত এবং হাত-তালিতে সকলে 

বুবিলেন, সাপটি মৃত। ন্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া! সবাই এবার শুরু 
করিলেন হাস্ত পরিহাস । ৃ 

বালু পাহাড়ের শীষে বসিয়া নাঙ্াবাবা এই কৌতুককর দৃশ্য দর্শন 
করিতেছেন, তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়। পড়িয়াছে ন্জিত হাসির আভা! । 

আগন্তক সাধুর দল বাবার দশন ও কথাবার্ত। সাঙ্গ হওয়ার পর আশ্রম 

ত্যাগ করিলেন। ভক্তদের আলাপ আলোচনা আবার শুরু হইল । 

জনৈক কৌতুহলী ভক্ত নাঙ্গাবাবাকে কহিলেন, “বাবা, কিছু মনে 
করবেন না। এ সাধুটি সম্পর্কে কথ জিজ্ঞেস করছি। ওর কয়েকজন 
অত্যৎসাহী ভক্ত আছেন, তাদের ধারণা-_উনি নাকি পুর্ণব্রক্ম নারায়ণ। 
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ওঁর দেহে পূর্ণব্রন্ষের যেমনতর প্রকাশ ঘটেছে এমনটি নাক আর কোন 
মানবদেহে দেখা যায়নি । আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?” 

বাবা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “থোরা আগে তো! দেখা মুর্দা 
সাপ.কো দেখ কর উহু, পুরণব্রহ্ম ক্যায়স| মায়া বিন্রম্মে পড় গিয়াথা, 'অওর 
কায়সা টংসে দৌড়তাথা ভি।”__-মর্থাৎ, একটু আগেই তো স্বচক্ষে 

দেখলে, মরা সাপকে দেখে পূর্ণ বরক্ম কেমন মায়! বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিলেন, 
আর ভয় পেরে কেমন ছুটাছুটি শুক করেছিলেন । 

এধরণের কঠোর সতাভাষণ যে ভক্ত শিষ্যদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে 
সাহায্য করিত তাহাতে সন্দেহ নাই । 

সেদিন সন্ধ্যার আরতি কিছুক্ষণ যাবৎ শেষ হইয়াছে । কক্ষমধ্যে 

তরল অন্ধকারে ভক্ত ও সেবকেরা নাঙ্গাবাবাকে ঘিরিয়া নাববে বলিয়া 

আছেন । সবাই প্রতীক্ষমান-_-এই সময়ে মনখোলা অবস্থায় বাবার শ্রীমুখ 
হইতে যদি তুই চারিটি মাধ্যাত্ম কথন শুনা যায়। 

প্রসঙ্গ ক্রমে স্থ্টি রহস্যের কথ! উঠিল । বানা কহিলেন, “এই স্থস্থির 
রহস্য বড় ছুক্রেয়। যেসব উচ্চকোটির সাধকের পঞ্চভূতাজ্মক জ্ঞান 

হয়েছে, শুধু তারাই এ রূহস্ত অনায়াসে ভেদ করতে পারেন |” 

ভক্তপ্রবর হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় তখন পার্থ উপবিষ্ট । সবিনয়ে 

কহিলেন, “বাবা, একথ! মাগেও আপনার মুখে ছ'একবার শুনেছি। 
কিন্তু বাবা, বিশ্বধ্যাত পণ্ডিতদের কেউ-কেউ কিন্তু আপনার একথা মানতে 

রাজী নয়।”, 

«কেও নহি ?” 

“বাবা, কিছুদিন আগে কলকাতায় এক মহাত্মার আশ্রমে বসে তার 

উপদেশ শুনছিলুম। নানা কথাবার্তাও হচ্ছিল । সেবানে সেদিন উপস্থিত 
ছিলেন বর্তমান বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ আচার্ধা। আপনার কথিত 
পঞ্চভূতাত্মক জ্ঞান সম্বন্ধে তাকে বললাম । তিনি কিন্তু, বাবা, অবিশ্বাসের 
হাসি হেসে এ কথ! উড়িয়েই দিলেন ।৮ 
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মহাপুরুষের নয়ন ছুইটি প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল। রোষভরে কহিলেন, 
“ছোড় দেও, উসকো বাং। উহ কেয়া সমঝেগ! ? পঞ্চভূতকা থোড়াভি 
জ্ৰান নহি হুয়া উস্কো।” 

কলিকাতায় আসিয়া! শ্রীমুখোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে একদিন এ প্রবীণ 

বিজ্ঞানীকে' অকপটে জানাইলেন,_-নাঙ্গাবাব। তাহার সম্বন্ধে কি উক্তি 

করিয়াছেন। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতের মুখ দিয়া অনেকক্ষণ একটি বাক্যও 
নিঃস্ছত হইল না, ভ্রিয়মাণ হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। 

আদি অন্তহীন স্থষ্টি পারাবারের বেলাভূমি হইতে মাত্র হুই একটি 
উপলখগ্ড তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন- স্ষ্টির রহস্ত ভেদ কর! তো দূরের 
কথা__আত্মস্মীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্ কি-নীরবে এই কথাই চিন্তা 

করিতেছিলেন ? 

কঠোর বেদাস্তীর রুক্ষ বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে সদাই বহিয়৷ 

চলিত জগৎ কল্যাণের ফন্তুধার1 ৷ দর্শনার্থী ও ভক্তদের আধার অনুযায়ী 

মাঝে মাঝে এই ধারার গরকাশ দেখ! বাইত । 

মিসেস রোজেনবার্গ নামক এক ফরাসী মহিলা ভারততত্ব ও ভারতীয় 
সাধনার পরিচয় লাভের জন্ট এদেশে আসেন । কলিকাতায় অবস্থান 

করার কালে এক ব্রহ্মাবিদ্ মহাত্মার স্রেহ-সান্লিধ্য তিনি লাভ করেন। 
মহাত্মাটি তাহাকে একদিন বলেন, “তুমি পুরীধামে গিয়ে নাঙ্গাবাবাকে 

একবার দর্শন করে এসো । এমন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক কিন্তু সচরাচর 

দেখা যায় না।” 

“তিনি তো শুনেছি বড় গুরুগম্ভীর, বড় শুঞ্ধ। তার কাছে গিয়ে 

আমি টিকতে পারবো কি ?৮?-_-রোজেনবার্গ সবিনয়ে জানান । 

“নিশ্চয় পারবে । এখান থেকে যাচ্ছে, দেখবে তিনি তোমায় 

স্নেহের চোখেই দেখবেন |” 

সত্যই তাই ঘটিল। ফরাসী মহিলাটি আশ্রমে পৌছা মাত্র বাবা 
তাহার প্রতি বিম্ময়কর স্সেহ প্রদর্শন করিলেন । বাহিরের কোন 

হোটেলে না থাকিয়া ক্ষুত্র আশ্রমের একটি কুঠরীতে এই বিদেশিনী কিছু 
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দিন বাস করিলেন। বাবার অন্তরঙ্গ সাম্সিধ্য ও উপদেশ শ্রবণে তাহার 
অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল আনন্দরসে । 

এ"সময়কার একটি ঘটনার কথা মিসেস রোজেনবার্গ লেখককে 
বিবৃত করিয়াছেন £ 

পুরীতে জনজীবনে তখন খুব চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর 
ন্রেহধন্ত শিষ্য, দেশের একজন অগ্রণী সমাজ-সংস্কারক নেতা, এ সময়ে 

শহরে আসিয়াছেন। জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্য কয়েকদিন 
ধরিয়! তিনি বক্তৃতাদি দিতেছেন। সেদিন তিনি বক্তৃতা দিলেন “সমাধি 
সম্পর্কে। কৌতুহলী মিসেস রোজেনবার্গ সভায় গিয়া এ ভাষণটি 
শুনিয়া আসিলেন। 

কোথায় গিয়াছিলেন, কাহার বক্তৃত। শুনিয়া আসিয়াছেন, বিষয়বন্তব 

কি ছিল-_ফিরিয়া আসিয়। বিদেশিনী-ভক্ত বাবাকে সব কহিলেন । 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া! থাকার পর বাব! দৃটস্বরে কহিলেন, “বেকার তৃম্ 

ইততনি সময় নষ্ট কিয় । সমাধি কৌন চীজ হ্যার_-উনকা৷ কুছ মালুম 
নেই। তব ক্যায়সে তুমকো বাতলাযেঙ্গে? যো সাধক সমাধিমে 

প্রবিষ্ট হুয়া, উহ্ কভি বাজারমে অওর্ সভামে খাড়া হো কর্ চিল্লাতে 

হে? __অর্থাৎ, অনর্থক তুমি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছো । সমাধি 
কি বস্ত্র, তা ওর জানা নেই। তবে তোমাকে বোঝাবে কি করে? 

তাছাড়া, যে সাধক সমাধির স্তরে প্রবেশ করেছে সেকি কখনো সভায় 

অথব! ব।জারে দীড়িয়ে চেঁচায়? 

অন্তরঙ্গ মহল হইতে নাঙ্গাবাবার সাধন! ও সিদ্ধির খ্যাতি শুনিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার ডক্টর অনিল রায়চৌধুরী 
আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী দারপরিগ্রহ করেন 
নাই, দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! নিয়াই রহিয়াছেন ব্যাপূত। দর্শন- 
শান্জ্র ও সাধনা সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন তাহার জীবনে বার বার 
উঠিয়াছে, এ যাবৎ তাহার সমাধান মিলে নাই। এবার মনে মনে 
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ভাবিলেন, কয়েকট। দিন বাঁবার সান্নিধ্যে থাকিয়া এ সব প্রশ্নের মীমাংসা 
করিবেন। 

কিন্তু বাবার আশ্রমে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তরে জাগিয়া 
উঠিল এক প্রবল ভাবোচ্ছাস। বাবার প্রশান্ত গম্ভীর মৃত্তির দিকে 
বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন আর ছুই চোখ তাহার অশ্রুতে ঝাপসা 
হইয়। উঠিতেছে। 

অন্তর্ধ্যামী নাক্ষাবাবা কি বুঝিলেন তাহা! তিনিই জানেন। স্সেহপূর্ণ 
স্বরে ভাবাকুল, কম্পিত-দেহ অধ্যাপক রায়চৌধুরীকে তিনি নিকটে 
ডাকিলেন। পাশে আসিয়া বসিলে হস্ত দ্বারা তাহার দেহটি বেষ্টন 
করিয়া মাথাটিকে নামাইয়৷ আনিলেন নিজের. বিশাল উরুর উপর । সঙ্গে 

সঙ্গে ডাঃ রায় চৌধুরীর সারা অন্তর ছাপাইয়া, সারা অস্তিত্ব ছাপাইয়া, 
উদ্বেল হইয়1 উঠিল কান্না আর বিলাপ । কেন এই কান্না, কেন এই 
বিলাপ তাহা বুঝিবার মত শক্তি তাহার নাই। কেবলি ফৃ'পাইয়। 
ফু'পাইয়৷ কাদিতেছেন, আর নাঙ্গাবাবার জঘনদেশ অশ্রুতে ভাসিয়া 
যাইতেছে। 

অধ্যাপক রায়চৌধুরী একটু সুস্থ হইলে বাবা যাহা বলিলেন, তাহার 
মন্দ এই £ 

কেন শুধু শুধু এমন অসহায়ের মত কীদছে। ? ঈশ্বর তো! তোমায় 
অনেক কিছু কপা করেছেন। স্ত্রীপুত্র আর সংসারের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে 
বাধেন নি। সাত্বিক মন ও বুদ্ধিও দিয়েছেন। তুমি শিগীর চলে এসো 
আশ্রমে, এখানেই স্থায়ীভাবে জীবনের শেষ দিন অবধি থেকে যাও, 

আত্মচিন্তনে ক'রো৷ দিনাতিপাত। 
ডঃ রায়চৌধুরী উত্তরে কহিলেন, “বাবা, আমি যে এশিয়াটিক 

সোসাইটি এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ, 
তাদের লেখাগুলে! সমাপ্ত না কারে তো৷ কলকাতা ছাড়তে পারছিনে |”? 

“না_না। ও সব এখনি ছেড়ে তুমি আশ্রমে এসে থাকো! । বরং 
আর ফিরে যেয়োনা, এখন থেকেই এখানে থেকে যাও । দ্যাখো, জীবন 
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নাঙ্গাবাব! 

বড় ক্ষণস্থায়ী-_আত্মচিস্তনের কাজে এক যুহূর্তও অবহেল! কর! ঠিক 
নয়। তুমি আমার কাছেই থেকে যাও, কি বল ?”-_কত অনুরোধই না 
বাব! তাহাকে বারবার করিতেছেন । 

মহাপুরুষকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া ডঃ: রায়চৌধুরী কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে লেখকের সঙ্গে তীহার সাক্ষাৎ ঘটে । 

বাবার কথা উত্থাপিত হইতেই যুক্তিবাদী, প্রবীণ দর্শন-অধ্যাপকের দেখ! 
বায় অন্ভুত রূপান্তর । কি এক অজানা ভাবাবেগে তিনি উদ্বেল হইয়া 
উঠেন, ছুই নয়নে বহিয়া যায় অশ্রুর বন্যা! । 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী তাহার কলিকাতার 
বাসভবনে আকম্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। জনৈক সন্গাসী 

মহাত্মা এই ঘটনাটি শোনার পর বলেন, “রায়চৌধুরীর প্রান্তন খণ্ডিত 
হয়ে আসছে,_ নাঙ্গাবাবা এটা বুঝেছিলেন। রায়চৌধুরী যদি বাবার 
আশ্রমে থেকে যেতো তবে তার আয়ুক্কাল বন্ধিত হতো, আর আত্ম- 

সাক্ষাৎকারের পথেও তিনি যেতে পারতেন এগিয়ে 1) 

সেদিন শান্ত্রপাঠ সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে, শুরু হইয়াছে নান! 
আধ্যাত্মিক আলোচনা । ভক্তদের দিকে চাহিয়া বাবা কহিলেন, 

“ষে মানুষ আত্মজ্ঞান অজ্জন করেনি, প্রবৃত্তির তাড়নায় অসহায় হয়ে ঘুরে 

বেড়াচ্ছে, সে মানুষ তো পশুর সামিল |”? 

জনৈক ভক্ত পেদিন মন্তব্য করিলেন, “বাবা, আমাদের মত গৃহস্থেরা 

প্রবৃত্তি মার্গেই বেশীর ভাগ পড়ে থাকে । ভাগী সাধুর! ছাড়া আস্মজ্ঞান 
লা আর ক'জন! করতে পারে ? 

““ত। ঠিক নয়। গৃহস্থদের ভেতর সৎ, ত্যাগী ও আত্মজ্ঞানী লোক 
আমি অনেক দেখেছি। আর সাধু হলেই সে সচ্চ| হবে, জ্বানী হবে, 

ভা ভেবোনা। অনেক ভেজাল আজকাল রয়েছে । হিমালয়ের বরফান 

অঞ্চলে দেখেছি, লৌহ ফলকযুক্ত দণ্ড হাতে নিয়ে কোন কোন সাধু 
দুরে বেড়াচ্ছে, পায়ের নীচে এ লৌহ ফলক দিয়ে ঠুক্ছে অবিরত। মনের 
গোপন বাসনা__স্পর্শমণির যদি হঠাৎ সন্ধান পাওয়। যায়, লোহা যদি 
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ভাগ্যবশে সোনা হয়ে ওঠে । আবার কেউ কেউ খোঁড়াখু'ড়ি করছে 
কন্দমূলের সন্ধানে পেটের ধাঁধায়। 

“এজন্যই তো, বাবা, আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ নেছ। সাধুদের সাধু 
বলেই স্বীকার করতে চান না। এ সেদিনও তার বক্তৃতায় বলেছেন__ 
সাধুরা সমাজের পরগাছা 1” 

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখমুখের তাব পরিবন্তিত হইয়! 
গেল। ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া! উঠিলেন, “লেকিন্ আস্লি সাধুলোগ তুম্হার৷ 
উহ্ নেতাকো৷ দেখতেহে চুট্কাকো৷ মাফিক”-__অর্থাৎ, সত্যকার খাটি 
সাধু তোমাদের এঁ নেতাকে গণ্য ক'রে একটা পিঁপড়ের মতন । 

এই মন্তব্য করার পর বাবা কহিলেন, __এবার তৰে পুরাণের একটা! 
কহানী শোন £ 

শাস্ত্রে দধাচি নামে স্বর্গের এক খষির কথা আছে। এই খষি যেমনি 

ত্যাগ-তিতিক্ষণবান তেমনি তেজস্বী, সবাই সম্মানও তাকে খুব ক'রে। 
দেধরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় সকল খধিরাই দর্শন দিয়ে যান, একমাত্র 

দ্রধীচি বাদে। ইন্দ্র কিন্তু এটা লক্ষ্য করে ছুঃখিত ও রুষ্ট হন। তবে 
ইন্দ্র তো৷ তোমাদের মত বেয়াকুব মানুষের রাজা নন-_তিনি বুদ্ধিমান 
দেবতাদের রাজ ৷ চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলেন, দধীচি খষির কাছে 
তার নিজেরই যাওয়।৷ দরকার । 

ইন্দ্র সেদিন তপোবনে গিয়ে খষিকে সা্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, যুক্ত করে 
বল্লেন, ঞখধিবর, আপনি আমাদের ওদিকে যান না, কাজেই 
আমি নিজেই আপনাকে দর্শন করতে এলাম । কিন্তু প্রথমেই একটা 

প্রশ্ন নিবেদন করি'__আমার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? কি রকম 

আমাকে মনে হয় ?” 

“কুকুরের মত””__নিবিবকার চিত্তে বললেন খাষি দধীচি। 

দেবরাজ ইন্দ্র চমকে উঠ.লেন,“সে কি! এ আপনি কি বলছেন 
খধিবর ?” 

দধীচি সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, “দেবরাজ, আমি ঠিকই 
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লাঙ্গাবাবা 

বলেছি। তৃমি রাজত্ব করছো, ইন্ড্রিয়ের পুজোয় নিরত আছে! | ইন্দ্রিয় 
চর্চাতে। কুকুরেরই কাজ। তাই তোমার আর কুকুরের মধ্যে আমি তো 
-কোন পার্থক্য দেখিনে |” 

গল্প শেষ করিয়। নাঙ্গাবাব। মহারাজ প্রশ্নকারী ভক্তটির দিকে কট্মট 

করিয়া তাকাইয়। কহিলেন, “সব সময়ে মনে রেখো সাচ্চা ও শক্তিমান 

সাধু ধারা, ইচ্ছামাত্র স্থ্টিতে তারা আনতে পারেন পরম কল্যাণ অথবা! 
ধ্ংস। তোমাদের তারা দেখে থাকেন তাচ্ছিল্যেরই দৃষ্টিতে ।” 

কলিকাতার এক তরুণ ব্যারিষ্টার, ধনাঢ্য ঘরের ছেলে, নিজ স্বভাবের 

দোষে ছ্রারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। আধুনিক শীর্ষ স্থানীয় 
ভাক্তারদের সকল কিছু চেষ্টা বিফল হওয়ার পর হতাশ হইয়া তিনি দিন 

যাপন করিতেছেন । একদিন জনৈক বন্ধুর মুখে নাঙ্গাবাবা মহারাজের 
মাহাত্মের কথা শুনিলেন। প্রাণে জাশার সঞ্চার হইল। বন্ধুটি 
নাঙ্গাবাবার স্সেহভাজন ভক্ত; দিন কয়েকের মধ্যেই পুরীতে বাবার 

আশ্রমে যাইবেন বলিয়৷ ঠিক করিয়াছেন । ব্যারিষ্টার তাহাকে কহিলেন, 
“আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আমার এ ছুশ্চিকিৎস্য গোপন ব্যাধি কখনো 
আরোগ্য করতে পারবে না । তাই বাবার যোগবিভূতির ওপরই আমার 
একান্ত ভরসা! আমার আবেদন তাকে জানাবেন, ভিনি অস্তধ্যামী_- 

কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয়। কৃপাদৃষ্টি দিয়ে আমায় যেন তিনি 
রোগের কবল থেকে মুক্ত করেন।” 

আশ্রমে পৌছানোর পরদিনই ভক্তটি এক স্থুযোগে বাবার কাছে এ 
ব্যারিষ্টারের কথ৷ পাড়িলেনঃ নিজেও আবেদন জানাইলেন, “বাবা, এ 

ভদ্রলোক মন্মান্তিক ছঃখ পাচ্ছেন। আপনি এর প্রতি একটু প্রসন্ন হোন ।» 

“উসসে তুমহারা কেয়া হোগাঃ বাতাও। আত্মজ্ঞানক! রাস্তা খুল্ 

যায়গা -__-ধমকের স্থুরে নাঙ্গাবাবা বলিয়। উঠিলেন। 
“না বাবা, তা নয়। তবে কিনা উনি আপনার নাম ক'রে বার বার 

মিনতি করলেন, তাই আপনাকে বলছি।”? 
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“তবে শুনো হামার! বাং। তুমহারা দৌস্তকা বেমারী হ্যায় 
পুরুষত্বহীনতা । পহেলি উদকো দাঁরু অওর পরদার ছোড়নে বোলে! । 
লেকিন হম্সে ইয়ে ভি শুন্লে---উহ. দারু অওর পরদার ছোড়নে কভি 
সকেগ! নেহি । তব. ক্যায়সে হম উস কো বাঁচায়েঙ্গে, বোলো! ? উপকো 
প্রারন্ধ উসকো৷ ওহি পাপচারমেই রাখ. দেগ1।”__মর্থাৎ, তবে শোন 

তবে আমার কথা। তোমার বন্ধুর রোগ হচ্ছে পুরুষত্বহীনত1! সর্বাগ্রে 
ওকে স্থুরা পান আর পরস্ত্রী গমন বন্ধ করতে বলো । তবে তুমি একথাও 
শুনে নাও _:ও ছটো কখনো সে ছাড়তে পারবে না। কি ক'রে তা"হলে 

আমি ওকে বাঁচাই, বল? ওর প্রারন্ধ ওকে এ পাপ-পক্ষের মধ্যেই 

এবার রেখে দেবে । | 
ভক্তটি কলিকাতায় ফিরিয়। আসিয়। ব্যারিষ্টার-বন্ধুকে বাবার মন্তব্য 

শুনাইলেন। এ কথ। শুনিয়! নীরবে ব্যারিষ্টার কিছুক্ষন বসিয়া রহিলেন। 

আত্মগ্রানিতে হই চোখ বাম্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে, মুদছ স্বরে কহিলেন, 

“বাব। অন্তধ্যামী_-শক্তিধর মহাপুকষ। কোন কিছুই তার দিব্য দৃষ্টির 
অগোচর নেই। তিনি ঠিকই বলেছেন। এ দুটো পাপ কাধ্যের মোহ 
থেকে এ জীবনে আমি বোধহয় আর মুক্তি পাবো না ।” 

সেদিন সকাল বেলায় বালিয়াড়ীর সোপান বাহিয়। বাবার কক্ষে 

আসিয়। দাড়ান এক আর্ত দর্শনার্থা। আশ্রমের এক ভক্তের সঙ্গে 

তাহার পরিচয় আছে__-ভক্তটি কহিলেন, “বাবা, এর নাম মাধব পাল, 

বাড়ী বরিশালে । এক সময়ে খুব বদ্ধিষু ব্যবসায়ী ছিলেন এরা কিন্তু 
পাকিস্থান হবার পর সর্ববন্ধ হারিয়েছেন, দিন যাপন ক'রছেন ভিখারীর 

মত। আপনার আশীর্নবাদের জন্ত এসেছেন |” 

মাগন্তককে আশীর্বাদ দিয়! এবং ছৃই-চারিটি প্রবোধবাক্য বলিয়! 
বাবা সেদিনও বিবৃত করিলেন একটি সুন্দর কাহিনী £ 

বৈকুঠে বসে নারায়ণ আর লক্ষ্মী সেদিন বিশ্রপ্তালাপ করছেন । কথা- 

প্রসঙ্গে লক্ষ্মী বললেন, “প্রভু, তুমি এই বিশ্বচরাচর স্থষ্টি করেছো! বটে, 
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কন্ত মানুষ তোমায় পাবার জন্য মোটেই ব্যাকুল নয়, আসলে তারা চায় 

আমাকেই ।” 

তু'জনে কিছুট। বিত্র্ক হলো, তারপর ঠিক হলো-_-একথার সত্যত। 

যাচাই করতে হবে। মর্ত্যের এক ধনী শেঠের ভবনে ছু'জনে হলেন 

উপস্থিত। লক্ষী গিয়ে ঢুকলেন অন্দর মহলে, আর নারায়ণ এক দরিদ্র 
বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আশ্রয় নিলেন ভবন-সংলগ্ন বাগিচার এক বেত- 

ঝোড়ে। 

শেঠ-গৃহের সব দ্রব্য লক্ষ্মী স্পর্শ করছেন আর তা সোনা হয়ে 
যাচ্ছে। খাট, আলমারী, তৈজসপত্র, খাছ্/শস্য__ সমস্ত কিছু এভাবে 

হলো সোনায় রূপাস্তরিত। শেঠ ও তার ছেলে-মেয়েদের উৎসাহের 
অবধি নেই, সার! ঘর বাড়ী বোঝাই করে ফেললো স্বর্ণ দ্রবা দিয়ে । স্থান 

সঙ্কুলান হচ্ছে না_-এখন কি করা যায়? স্থির হলো, বাগিচায় নুতন 

অস্থায়ী ঘর তৈরী ক'রে সোনা-দান। রাখার ব্যবস্থা হবে । একাজ 

করতে গিয়ে শেঠের লোকজন ব্রাহ্মণ বেশী নারায়ণকে করলো উৎখাত । 

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণ মিনতিতে তাদের হৃদয় দ্রব হলো না। দেখ গেল, 

লক্ষ্মীর কথাই য্থার্থ। লোকে জগং-অষ্তা পরম পুরুষকে চায় না, 
আত্মজ্ঞানের পরম প্রাপ্চিকে চায় না- চায় তর্থ বৈভব, যা হচ্ছে বন্ধনের 

গ্রধান কারণ । 

আগন্তক শ্রীপালকে বাবা কহিলেন, ৭গ্ভাখো, জীবন হচ্ছে শ্বাস, বন্ছ 

শ্বা তো বাজে কাজেই নষ্ট করেছে৷ এতগুলো বংসর ধরে । এবার 

অবশিষ্ট শ্বাসগুলো ঈশ্বর ভাবনাও লাগাণ্ড। তাঁতেই প্রকৃত কল্যাণ হবে, 

প্রাণে আসবে সত্যকার শান্তি ।৮ 

এবার ভক্তদের দিকে তাকাইয়। প্রশান্ত কে নাঙ্গাবাবা কহিলেন, 
“আমার কাছে তো কতে৷ লোকেই এসে ভীড় করে, আসে মনের 

কত কথ৷ নিয়ে । কিন্ত আমি যে বসে আছি শুধু একটি মাত্র দাওয়াই 

নিয়ে; তা হচ্ছে ভবরোগের দাওয়াই । দুর্ভাগা মানুষ আমার কাছে 
এসে 'াড়ায় ভব হন্ধনেরই ভম্য। নূতন নৃত্ন আকাঙ্ক্ষা পুরণের আবেদন 
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ভারতের সাধক 

নিয়ে তার! ছুটে, আসে। কিন্তু আমার আস্লি দাওয়াইর কথায়, পরম! 
মুক্তির কথায় তার! তে! কাণ দেয় না।” 

করুণার অমৃত-ভাগ হস্তে নিয়া আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ এই 
বিশাল ভারতের দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ছুই শতাধিক বৎসর ; 
আর্তজনের কল্যাণে আর অদ্বৈত ব্রন্মজ্ঞান প্রচারে হইয়াছেন মুক্তহস্ত। 
এবার এই মহাজীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য হয় সমাগত। 

বারো বংসর পূর্বে ডায়েবেটিস রোগগ্রস্ত এক মৃতকল্প রোগী বাবার 
আশী্রবাদে বীঁচিয়া উঠে। এই রোগটিকে বাবা এতদিন নিজ দেহে 
পুষিয়া রাখিতেছিলেন। সেবক-ভক্ত জ্ঞানানন্দ একবার এ বিষয়ে বাবার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি উত্তর দেন,“জ্ঞানানন্দ, উহ্, হ্যায় হমার! তৃণমে 
এক্ঠো বাণ্ জিসনে দেহাস্তকো রাস্তে পর হমকো লে জায়গা” অর্থাৎ, 
“জ্ঞানানন্দ, এ রোগট! হচ্ছে আমার তুণে রক্ষিত একট! প্রাণঘাতী বাণ। 

লগ্ন যখন আস্বে তখন এই বাণটিই ঠেলে দেবে আমায় দেহত্যাগের 
পথে। 

এই বাণই বাবা এবার তাহার তৃণ হইতে বাহির করিলেন। দেহটি 
হইল কাল রোগে আক্রান্ত । 

কয়েক দিনের মধ্যেই, ১৯৬১ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে, আসিয়া 

গেল মর্তুলীলার অবসানের পালা । পুরী তীর্ঘের এক নিভৃত কোণে 
গির্ণারী বস্তার পাহাড় শীর্ষে যে আত্মঙ্জনের আলোক-স্তস্ত এতদিন ছিল 
দেদীপ্যমান, এবার চিরতরে তাহা হইল অপম্থত। 
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লহালোনী সেেুলাথ্ 
শিবচতুর্দিশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রি। পশুপতিনাথের মন্দিরে 

সেধিন বড় সমারোহ । দলে দলে নেপালী ভক্তেরাই শুধু জড়ে। হয় 
নাই, জারা ভারতের দিগ্দিগন্ত হইতে ছূটিয়া আসিয়াছে বন্ধ শিবভতক্ , 
নরনারী, সন্ন্যাসী ও কৌল সাধকের দল । মেলা'র উৎসব ক্ষেত্রটি আলোয় 
আলোময়। আর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে পূজা- 

অর্চন1 ও স্তবগান। দেবাদিদেবের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর 

হইয়! উঠিয়াছে। 

কৌল অবধূত মৎস্তেন্দ্রশাথ তাহার কয়েকটি অন্তর শিষ্য সেবক 
সঙ্গে মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছেন ! রাত্রি অবসান প্রায় । ধ্যান জপ শেষে 

পশুপতিনাথের মাথায় বিশ্পত্র চড়াইয়া প্রণাম শেষ করিবেন, এমন 
সময় মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল এক অলৌকিক দৃশ্য! ভন্মাচ্ছা্দিত 
বহ্ির মত কে এই নবীন যোগী £ নতজানু হইয়া তাহাকে রা 

করিতেছে, বারবার চাহিতেছে আশ্রয়ভিক্ষা ! 

অন্তরে কৌতুহল জাগে। বারবার প্রশ্ন উঠে, কে এই চিহ্নিত 
সাধক, পরমশিব ধীহার ভার মণ্স্েন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত করিতে চাহেন ? 

কোথায় রহিয়াছে সে ? কি করিয়া ঘর্টিবে সাক্ষাৎকার ? 
মনে হয়, এ তরুণ দেবাদিদেবেরই প্রেরিত। এ েন তাঁহার বড, 

আপনার জন, তাহার তপস্তাময় জীবনের পরম ধন। 
, নির্দেশ অচিরেই মিলে । অক্ষুট দৈববাণী শ্রবণ ক্রেন মণস্তেন্্রনাথ, 

_-*বশুস, আমার দর্শন শেষ করে সে-ষে তোমারই উদ্দেশে রওনা 

হয়ে গিয়েছে । অরণ্যপথ ধরে, ব্লান্তপদে, তোমারই আশ্রম্রে সন্ধান 
ক'রে ফিরছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাও, ডেকে এনে তাকে অঙ্গীকার 
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ক*র। এই সাধক হবে তোমার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক । নিখুঢ় যোগ- 
সাধণার পথসন্ধান সে দেবে অগণিত নরনারীকে 1” 

ভক্তিভরে মৎস্যেন্দ্র বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করেন, র্তপদে 
আশ্রমে ফিরিয়া আসেন । সেবকদের নির্দেশ দেন, “অদূরে, জজলের 
ভেতর দেখা পাবে এক স্থন্দর স্থঠাম তেজবৃপ্ত যুবকের ' সে হয়তো 
পথ ভূলেছে। এখানকার পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে এক্ষুনি তাকে আমার 

কাছে নিয়ে এসো ।” 
খানিক বাদেই যুবককে আশ্রমে উপস্থিত কর হয়। বকুলতলার 

সিদ্ধপীঠের আসনটিতে মওস্তেন্্রনাথ সমাস"ন | দিব্যকান্তি, সমুন্নতদেহ 
মহাপুরুষের সারাদেহ ভন্মে আচ্ছাদ্িত। শিরে জটার ভার, গলায় 

নাদ, সেলি, শিঙ্গা। হাতে জড়ানে! রুদ্রাক্ষের মালা । পরণে কোপীন । 

পার্খে শায়িত রহিয়াছে সিন্দুর-চচিত ত্রিশৃল, আদারি ও খর্পর | 

মহাযোগীকে দর্শন করিয়া যুবক বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়। 
অনার্থাদিত-পূর্বব, অলৌকিক অনুভূতিতে সারা মন-প্রাণ তাহার পূর্ণ 
হইয়া উঠে। ভাবাবেগে কম্পিত হইতে থ।কে সরা অঙ্গ। 

* সাষ্টাঙ্গ প্রণতি সা'রয়া যুক্ত কণ্ে সে নিবেদন ক'রে, প্রভু, 
আপনার দর্শন পেয়ে আজ আমার জীবন ধন্য হলো। দার্থ পথ 

অতিক্রম করে এসেছি আমি অন্তরের দুটি আশা নিয়ে । শিবচতুর্দশীতে 
পশুপতিনাথের মাথায় চঙাবো বিল্বপত্র, আর মহাকৌল মৎস্তেন্্রশীথে 

চরণে আশ্রয় শিয়ে শুরু করবে৷ আমার সাধনা ।” 

“কিন্তু বস, এত লোক থাকতে, আমার কাছে আসার [সদ্ধান্ত 
তুমি ঠিক করলে কেন, বলতো ?” প্রসন্নমধুর কে বলেন মতস্তেন্্র। 

*কৌলজ্ঞাননির্ণয়-এর রচয়িতারপে আপনার ভারতজোড়া খ্যাতি 
কে.ন! জানে? তাছাড়া, প্রবীণ সাধকদের মুখে আমি শুনেছি, যোগ ও 
তন্ত্রসাধনাগ যুগ্মরশ্মি আপনি অনায়াসে ধারণ ক'রে রয়েছেন । আমার 

প্রার্থনা, আপনি আমায় দীক্ষা! দিস 1” 
আশীঘ জানাইয়। মৎস্যেন্্রনাথ বঞ্সেন, “বৎস, দেবাদিদেবের তুমি 
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'অনুগৃহীত। তুমি তার চিহ্নিত সাধক। প্রভু পশুপতিনাথের ইঙ্গিত 
পেয়েই যে তোমার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা! করছি। মনস্কামণা 
তোমার সিদ্ধ হবে। লগ্ন উপস্থিত, ভোগমতীতে তাড়াতাড়ি স্নান 

সেরে এসো । আজই, এখনি আমি তোমায় যোগদীক্ষা] দবে।।* 

বিভূতি-স্ানের শেষে যুবক যুক্তপাণি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। গুরু 
পরম ন্সেহে তাহার দেহে তুলিয়া দেন গেরুয়া কৌপীন ও বহির্ববাস, 
সারাদেহ ভশ্মে বিলেপিত করিয়া ললাটে অঙ্কন করেন ব্রিপুণ্ড-চিহ্ন। 

উপবীতে 'শিংনাদ' ও “পবিত্রী” বাঁধিয়া দিয়া নবদীক্ষিত শিক্কের হস্তে দেন 
সিদ্ধিপ্রদ পরম পবিত্র মালা । প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহেন, “বুস, হিংলাজ- 
তীর্থ থেকে সর্বব-অভীফপ্রদ ঠুমরা ও আশাপুরীর এই মাল! আমি 
সংগ্রহ করেছিলাম । এ তুমি গ্রহণ ক'র। শিব-পার্ধ্বতীর কৃপা তোমার 
ওপর নিরন্তর বষিত হোক ।” 

অঙঃপর, যোগদীক্ষা ও নিগু় সাধন পন্ধতি দান করিয়। মণ্স্টেন্্রনীথ 

নৃতন শিষ্যের নামকরণ করেন--গোরক্ষনাণ । জনসাধারণের মুখে মুখে 
এই নামই পরে হইয়া উঠে-- গোরখনাথ। 

উত্তরকালে ভারতীয় ভনক্রীবনের সমক্ষে গোরখনাথ আবিভূর্ত হন 
অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারী এক মহাসাধকরূপে। শিবাবত।র 
বলিয়। তাহা : প্রসিদ্ধি রটে, দিকে দিকে পৃজিত হন লক্ষ লক্ষ ভক্তের 
হৃদয়-মন্দিরে | 

এ দেশের অধ্যাত্মজীবনে আচার্য শঙ্করের অভ্যুদয়ের কয়েক শত 

বৎসরের মধ্যে এমন বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ আর মিলে নাই। 

সাধন-এশর্যের ' সঙ্গে যোগীরাজজ গোরখনাথের জীবনে মিলিত 
হইয়াছিল অপূর্বব ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তি। তাই স্বল্পকাল মধ্যে 
আদিনাথ, ও মৎুস্যেন্্নাথের যোগীগোস্তীকে পুনগরঠিত করিয়! তুলি 
তিনি সক্ষম হন, নুতন প্রেরণা ও দিকৃদর্শন দিয়া তাহাদিগকে উত্বদধ 
করেন। কাহার আশ্রিত এই পাখক ও অন্ন্যাসীর দল, উত্তায ভাগের 
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: অকল তীর্থ ও জনপদে ছড়াইয়া পড়ে, পরিচিত হয় কানফটু যোগী নামে! 
এই যোগী সাধকদের তপস্যা ও খন্ধি সিদ্ধির প্রভাব, যে 

ভারতের দুর-দুরাস্তে এবং বহিভারতে ব্যাপ্ত হয় তাহার প্রমাণ 
আছে। পূর্বাঞ্চলে কামরূপ, উত্তরে নেপাল, গোরখপুর ও বারাণসী, 
পশ্চিমে ধিনোধর ও হিংলাজে এই আাধকণের বহু সাধনকেন্দ্র গড়িয়া 
উঠে। দক্ষিণে মলয়ালম-ভাষী যোগী গুরুকলদের মধ্যে নাথসাধনার 
এঁতিহ পাই। স্দূর ইরাণ, আরব ও রাশিয়ায়ও যে নাঁথযোগীর 
পদার্গণ করেন তাহা বিশ্বান করিতে হয়| রাশিয়ার বাকুতে জালামুখী 
দেবীর এক মন্দির আছে, জনৈক নাথপন্থী এবং শৈবসাধক ইহাঁর 
প্রতিষ্ঠাত-এ কথা এ মন্দিরগাত্রে খোঁদিত দেখা যাঁয়। ইরাণ ও 
আরবের সৃফী সাধকের: নাথপন্থীদের মতই কায়াষোগ সাধনের উপর 

জোর দেন-_তাহাদের উপর ভারতীয় নাথযোগীদের প্রভাব কতটা 
পড়িগ্নাছিল তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য: 

গোরখনাথের জন্ম কোথায়, কোন সময়ে তিনি আব্ভূত হন 
| জঠিক্ক বলার উপায় নাই। তীহার নিজের বাণী ও র্নার 

বিচাঁরবিশ্লেষণ এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত, হয়তো৷ করিতে পারে, 
কিন্তু প্রক্ষিণ্ত অংশের বিভ্রান্তি ভেদ করিয়। তাহা হইতে সত্য নির্ধারণ 
করা কঠিন। রূপকথা ও জনশ্রাতির ধুমরজালও এই মহ!যোগীর জীবন 
ও যোঁগবিভূতিকে কেন্দ্র করিয়া কম গড়িয়া উঠে নাঁই। কাঁজেই এ 
সম্পর্কে যাহা কিছু বলার, মোটা মুটভাবেই শুধু বলা ঘায়। 

আম্মানিক দশম শতকে, পূর্ব ভারতের সিদ্ধগীঠ 'কামরূপে' 
গোরখনাথ আবিভত হন।৯ 'গোরখ-বাদী'র একটি ভণিতায় তিনি 
বলিতেছেন, 

*৯ গ্রিয়ারসন, ব্রিগ স্, ভেসিতোরী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন। 
যোগীবরের জন্মস্থান পাঞ্জাবে বা পশ্চিম ভারছ্ছের অপর কোন ফ্লুঞলে। 

*গোরখনাথ' প্রণেতা! ডক্টর মোহন সিঃ-এর মতে তিনি আবিভূর্তি হইয়্মছলেন 
পেশোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে । 
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পুরব দেশ পছাহী ঘাটা 
(জনম ) লিখ্যা হমার1 জোর্গ, 

গুরু হুমারা ন1ওগর কহীএ, 
মেটে ভরম বিরোর্গ ।৯ | 

_দেশ আমার পূর্বাঞ্চল, আর পশ্চিমে রয়েছে বিচরণের ক্ষেত্র । 

জনন অবধি ভাগ্যে আমার লেখা আছে যোগ । গুরু আমার যেন 

নৌকার মাঝি, ভ্রমরূপ রোগ স্দ] করেন নিরাময় । দেশ পূর্ববাঞ্চল এবং 
জম্মাবধি ঘোগের বিধিলিপি--এ কথা হইতে পৃববীয় সিদ্বগীঠ, যোগী 
তান্ত্রিকদের তপঃক্ষেত্র কামরূপের কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনেআসে। 

গোরখনাথের নামে প্রচারিত বাণী ও রচন। বাংলা-ভাষায় পায়! 
যায় না, ইহাদের অধিকাংশই হিন্দিতে রচিত। বিশিষ্ট গবেষক, ডক্টর 
মোহন সিং-এর মতে, যোগীবর গোরখনাথই হিন্দি গণ্ধের প্রথম 
লেখক। এই কারণে একদল পণ্ডিত মনে করেন, ষোগীবর গোরখনাথ 

মোটেই পূর্বাঞ্চলের লোক নন। কিন্তু এই ধারণ যুক্তিসহ নয়। 
গোরখনাথ সম্পর্কে যে সব কথা ও কাহিনী সারা ভারতে বিস্তারিত 

হইয়াছে, তাহার মূল কাহিনী রহিয়াছে বাংলাদেশে | বহিররবাংলায় 

প্রচলিত গোরখের বাণী ও গোরখের রচনায় বাংলার মুল বাণী ও 

কাহিনীর প্রত্ধিবনি মিলে এবং নানা অংশের বিক্ষিপ্ত ও পরিবন্তিত 
রূপ পাওয়া যায়।' ৃ 

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনাম| গবেষক ডক্টর স্বকুমার সেনের মন্তব্য 

১ গোরখবাণীর সম্পাদনা প্রসঙ্গে ডক্টর গীতান্বর বড়থোয়াল এই ভণিতার এক 
অলৌকিক দূপক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বিশ্বভারতী বিগ্ভাভবনের 
উপাধ্যায় পঞ্ানন মণ্ডল সে সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা সমীচীন মনে 

করি। তিনি পিখিতেছেন,”.. এই সম্পাদকীয় রূপক ব্যাখ্যার আবরণ উন্মোচন 
করিলে আমর! যে তথ্যটি পাই তাহাতে গোর্থনাথকে ভারতের পূর্ধ্ব প্রাস্তের 
অধিবাসী এবং পশ্চিমের নানা অঞ্চলে বিচরণকারী বলিয়া ন্বচ্ছনে ধ্দিয়। লইতে 
পারি। তিনি পূর্ব দেশের অধিবাসী বলিয়া তাহার ভাগ্যে যোগ লিখা থাকার 
মধ্যে বাংলা গ্রান্তের বিখ্যাত ফোগগীঠের ধারণা অনায়াসেই করা যায়) গোর্থ- 
বিজয়ের 'পশ্চিমেতে গোর্ধ গেল'আঙমাদের এষ্ট উত্তিকে নিঃসন্দেহে প্রমানিতকরে |” 

পাত 
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এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | তিনি বলেন, *নাথপন্থের, উৎপত্তি ও 

বিকাশ ঘে বাংলা-কেন্দ্রিক পূর্ববভারতে ঘটটয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিছু নাই । ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় 

এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিচ্থিত রহিয়াছে । 

বাঙ্গীলাদেশের বাহিরের যোগীসম্প্রদায়ের এতিহোর ধারা যে 
বাজলাদেশ হইতে নিঃশহ্ুত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়।” 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার উপান্তন্থিত মহা- 

শক্তিপীঠ কামাখ্যা অঞ্চলে গোরখনাথ আবিভূত হন একথা বলা 
মোটেই অযৌক্তিক নয়। 

অখ্যাত অজ্ঞত দীন-ছুঃখীর ঘরে যোগী গোরখনাথের জন্ম । মাতা 
ছিলেন পরম ভক্তিমতী । সংসারের কাজকন্মন সারিয়া শিবের উপাসনা 

ও জপধ্যানে তাহার সময় কাটিয়া যাইত পরম আনন্দে । নিত্যকার 
পৃকঙ্তাশেষে ঠাকুরের আশীর্বাদ মাগিতেম আর অন্তরে চকিতে খেলিয়া 
যাইত একটি গোপন অভিলাষ-_ইফ্টদেব শিবেরই মত একটি পুজ যেন 
তাহার কোল জুঁড়িয়া আসে। 

অন্তরের কথা অন্তর্ধ্যামী প্রভু শুনিলেন। টি গভীর রাত্রে 

পৃজজার শেষে এই ভক্তিমতী সাধিকা ঠাকুরের চরণে প্রণাম নিবেদন 
করিতেছেন, হঠাৎ সবিল্ময়ে দেখিলেন_্সারা টুটির স্গিগ্ধ শুভ্র 
জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সেই জ্যো পুর মধ্যে ফুটয়া 
উঠিয়াছে দেবাদিদেবের করুণাঘন মুগ্তি | ঃ 

দিব্য আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া প্রভু কছিলেন,.“বংসে, তোমার 
ভক্তিনিষ্ঠায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার অন্তরের আকাওক্ষারি 
আমার কাছে ব্যক্ত ক'র। আমি তা' পূর্ণ করবো 1”. 

সাহীঙ্গ প্রপিপাতের পর সাধিক। উত্তর দেন, *প্রতুষ্ঠ আমার প্রাণের 
ইচ্ছে তোতুমি ভাল করেই জানে | তোমারই মতন পুত্র আমি চাই 1% 

“তথান্ত । যোগসিদ্ধ মহাজ্ঞানী এক তনয় আসবে তোমার গৃছে।” 



অমহাযোগী গোরখনাথ 

সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত রমণীর সম্মুখে পতিত হয় বিল্বপত্রেজড়ানো কিঞ্চিৎ ভন্ম । 

প্রভূ বলিয়া দিলেন, “ওগো, এই ভশ্মটুক তাড়াতাড়ি খেয়ে 
ফেলবে, লাভ করবে তোমার প্রাধিত ধন।৮ 

বসরেক কালের ব্যবধানে এই শিব-উপাসিকার কোলে আবিভূতি 

হয় দিব্যকান্তি শিশু- উত্তরকালের শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথ। 

দরিদ্রের সন্তান ধেমন করিয়া বাড়িয়া উঠে, গোরখনাথের জীবনে 
তাহার ব্যত্যয় দেখ! যায় নাই । মায়ের সঙ্গে নিত্যকার দুঃখ দারিদ্র্যের 

কষাধাত তাহাকেও সহা করিতে হয়। মায়ের কাছে কাছে থাকিয়ঃ 

প্রতিদিন বালক সংগ্রহ করে শিবপুজার উপচার, পৃজাশেষে শ্রদ্ধাভরে 
মাথায় তুলিয়া নেয় নিশ্মাল্য ও প্রসাদ। 

আর কেহ জানুক না জানুক, জননী মন্যে মণ্রে জানেন-স্গুজ 
তাহার শুদ্ধ সংস্কার নিয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শিব-বরের সৌভাগ্য, 

নিয়া হইয়াছে আবিভূতি। গৃস্থের ধনজন গৃহ যে এই বৈরাগী পুত্রের 
জন্য নয়, এ বিষয়েও ভিন্সি নিঃসংশয় ৷ অতঃপর শ্রীভগবান এ পুত্রকে 
নিয়া কোন্ নিগুঢ় খেলা খেলিবেন তাহ কে জানে? পুত্রের ভবিস্াৎ- 

চিন্তা জর্ননীর অন্তরকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিয়া তোলে। 

গোরথনাথের যখন বাঁরো বৎসর বয়স তখন হঠাৎ গৃহে একদিন 
বড় অদ্ভুত ঘটন। ঘটে । ভাড়ারে সেদিন চাল বাঁড়ন্ত, ঘরে পয়সাকড়ি 

কিছুই নাই । কি উপায় কর! যায়? কুটির-প্রানে একরাশ গোবর 
ঢালিয়া নিয়া জননী ঘুটে তৈরী করিতে বসিলেন, বাজারে ইহা 

বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়। 
বালক গোরখনাথও এসময়ে মায়ের পাশে আনিয়। বসে, হাত 

বাড়াইয়! তাহাকে সাহায্য করিতে থাকে। 

. এ সময়ে, অদূরস্থ রাস্তায় শোনা যায় বসু লোকের কলরব । 

জটাজুটসমন্বিত এক " প্রবীন সন্ন্যাসী তাহাদেরই ক্ষুদ্র কুটিরের দিকে 
ধীরপদে আগাইয়া আসিতেছেন। পিছনে গ্রামের একদল লোক। 
সকলেরই চোখে-মথে কৌতহল ও বিস্ময়ের ছাপ। 
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বালক গোরখনাথের সম্মুধে আগাইয়। আসিয়া সন্ন্যাসী নিবেদন 
করেন সম্রদ্ধ প্রণাম, উদাত্ত স্বরে গাইয়। উঠেন স্ততিগান। বালকেপ্রও 
দেখ! যায় অপূর্বব ভাবাবেশ! দিব্য চেতনায় সারা দেহ থর থর করিয়া 
কাপিতেছে, নয়ন দুটি নিম্পলক ! গোময়লিণড হস্ত ছুটিতে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে নিগুঢ় যোগমুদ্রা। 

গোরখনাথের জননীর দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসী এবার মৃদু মধুর ত্বরে ৷ 
কহিলেন, “মা, তোমার এই গোময়স্তপের মাঝ থেকে আজ আমি 

আবিষ্কার করে গেলাম এক মহাযোগীকে | স্বয়ং শিবই কৃপা করে 
আমায় দিয়েছেন এর ইঞ্গিত। তোমার কোল পবিত্র-কুল পবিভ্র। 
আর সার! দেশ ধন্য হয়েছে এমন ছেলেকে পেয়ে । কিন্তু মাগো, 

তোমার কোন কাজেই এ আর লাগবে না । এ বালক প্রেরিত-পুরুষ, 

অচিরে সে বেরিয়ে পড়বে ঈশ্বরের নির্ধারিত কাজে ৷” | 
সন্গ্যাসীর কথা ফলিতে দেখা গিয়াছিল। পরের দিন প্রতাষে 

উঠিয়া জননী বালককে আর দেখিতে পান নাই, চিরতরে সে সংসার 

ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া! গিয়াছে 
নেপালে আজো একটি কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে--এক পুত্রাথিনী 

নারীর প্রার্থনায় ভগবান আশুতোষ কুপাপরবশ হন এবং তাহ।কে নিজ 

ধুনীর ভম্ম প্রদান করেন। এ ভম্ম ছিল তাহার ভক্ষণের জন্য কিন্ত 
ভুল বুঝার ফলে নারী এঁ ভস্মমুষ্টি গোময়ের স্তপে নিক্ষেপ করেন । 
বারো বৎসর পরে এক সিদ্ধষোগী এ গোময় হইতে আবিষ্কার করেন 
সিদ্ধাচার্ধ্য গোরখনাথকে । | 

গৃহ হইতে নিষ্র্রান্ত হওয়ার পর গোরখনাথ সাধু-সন্ন্যাসীর দলে 
ভিডিয়া পড়েন। পরিব্রাজন ও তীর্ঘদর্শনে অতিবাহিত হয় কয়েকটি 
বসর। শৈবসাধনার পূর্ব সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন,. তাই কোথাও 

শৈবসাধক ও যোগী দেখিলেই আগাইয়া তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা 
করেন। তীহাদের উপদেশ ও শিক্ষায় ধীরে: ধীরে গোরথনাথের সাধন- 

প্রস্তুতি গড়িয়া উঠিতে থাকে 
৮ 



্হাঁযোগী গোরখনাথ 

উত্তরভারতে তখন যোঁগিনী কৌলসিদ্ধ মতস্তেক্্রনাথের খুব নাম- 
ডাক। তাহার রচিত কৌলঙ্ঞান-নির্ণয়-এর প্রচার দিকে দিকে | যুবক 
গোরখনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, এই মহাঁসাঁধকের আশ্রয়ই তিনি 
গ্রহণ করিবেন, মাঁগিবেন তীহার কাছে ঘোগদীক্ষা । তাই শিব চতুদ্দ'শীর 
পুণ্যিনে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াই মৎস্তেন্্রনাথের আশ্রম-পন্ধানে 

তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তারপর সিদ্ধ হয় তাহার মনক্ক'মন]। 

দীক্ষীর পর গুরু কহিলেন, “বস, তোমার সংস্কার শুদ্ধ, দেহ পরম 

পবিত্র, উত্তম অধিকারী তুমি, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মহাঁন্ নাথযোগ- 

ধর্মে আজ আশ্রয় নিলে তার সাধন ও সিদ্ধি কিন্তু অতি দুরূহ |” 
“আপনার কৃপা ও উপদেশে আমি আমার ব্রত উদ্ষাপন করতে 

পারবো, এ বিশ্বাস রয়েছে। আপনি গুরু--নবজীবনদাতা নবজীবনের 

প্রতিষ্ঠাতা। প্রাণ দিয়েও যে আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করে যাবো ।৮-_যুক্তকরে উত্তর দেন গোরখনাথ |. 

“বস, লৌকিকভাবে আমি গুরু ঠিকই, কিন্তু আসল গুরু হচ্ছেন 

তিনি_ধার ভেতর স্যষ্টির আদি ও অন্ত বিধৃত রয়েছে। “স পূর্বেষামপি 
গুরুঃ কালেণানবচ্ছেদাৎ-__কালিজয়ী সেই পরম শিবই সকল সাধকের 

প্রকৃত গুরু । তোমার সাধনার সিদ্ধির অন্তে রয়েছে সেই চিরস্তন গুরুর 
স্বরূপ অঞ্জন করা-_-নাথত্ডে প্রতিষ্ঠিত হওয়1।” ৃ 

“সেই পরম অত্তার সাথে যাতে যুক্ত হতে পারি, দয়া কুরে ভার 

নিগুঢ় সাধন-পথটি এবার আমায় দেখিয়ে দিন ।৮ 
“নিশ্চয়ই দেখাবো, বস। নাথ যোগধন্মের বিরাট প্রতিশ্রাতি যে 

তোমার ভেতর ণিহিত রয়েছে । তোমার ওপর যে আমার অনেক আশা, 

অনেক ভরসা1” 

সম্মেহে তরুণ শিষ্ের শিরে হাত রাখিয়! গুরু আবার কহিতে 

থাকেন, “বস, একৈকনিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘদিন তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ 
ও রাঁজযোগের সাধন নিতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ে হঠযোগ ছার! 
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রাজযোগের দৃঢ় সোপ।ন আগে নিশ্মাণ কবে নিতে হয়|” 
“কৃপা ক'রে এ তত্ব আমায় বুঝিয়ে বলুন ।” 

“প্রথমে তোমায় ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপাঁল- 
ভাতি-_এই ষট্কম্্ন সাধন করতে হবে। এতে সাঁধকদেহে ্ফুরিত হয় 
নান! ধরণের শক্তি। পরবত্তী স্তরে হবে মহত্তর শক্তির উদ্বোধন । জরা 
মরণ হবে তোমার আয়্তাধীন | মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাঁবেধ, থেচরী, 
উড.ডান, মুলবন্ধ, জালম্ধব বন্ধ, বিপণীত করণী, বজ্রোলী, শক্তিচালন 
-_-এই দশটি মুদ্রাও আমি তে।মায় সযত্তে শিক্ষা দেবো ” 

“এ আশাব পরম সৌভাগ্য, প্রভৃ।” 
“এই সব মুগ্রায সিদ্ধ হলে জরা-মরণের ওপর আসে ষোগীর 

প্রভৃত্ব। অষ্টসিদ্ধি হয় করতলগত। কায়াসাধনেন ওপর আমাণের 

পূর্বতন যোগীরা জোর দিয়ে গিয়েছেন । এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, 
পক্কদেহ লাভ ক'রে তুমি জীবন্মুক্ত অবধৃতবপে বিচরণ করতে পারবে । 
আর সেই জঙ্গে রাজযোগের সমাধিব ভেতর দিয়ে পূর্ণজ্ঞানে হবে 
প্রতিষ্ঠিত, লাভ করবে নাথ-সাধনার পরমপ্রান্তি-শিব-স্বারূপা |” 

নেপালে কয়েক বগুসর গুরুর সান্নিধ্যে গারখশাথ অবস্থান করেন। 

নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন ঠাহাব অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিটি অঙ্গ । ভাগ্যগুণে 
শিবকল্প যোগীগুরুর আশ্রধ মিলিষাঁছে' কায়মনোবাক্যে তাহার সেবার 

তিনি প্রাণমন ঢালিয়! দিলেন। সেই সঙ্গে কঠোর কৃচ্ছুসাধনের 
মধ্য দিয়া যৌগিক সাধনার সোপানগুলি একে একে অতিক্রম করিয়। 
চলিলেন। ্ 

সেদিন মত্স্তেন্্নাথ নিভৃতে তাহাকে ভাকিয়াঞ্চীহেন, “বৎস, গুরুর 

সান্নিধ্যে থেকে, স্থির হয়ে বসে উপদেশ গ্রহণ করে যে নিগৃঢ় সাধনা 

অম্পন্ন করতে হয়, ত1 তোমার হয়েছে। এবার কিছুদিন আমার সঙ্গে 

তোমায় পরিব্রাজন করতে হবে। জন্প্রদায়ের তীর্থগুলো৷ দর্শন ন' 

করলে সাধনার ভিত্তি দুঢ় হয় না। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও ছিংলাজ পরিব্রাজন 

প্রথমে শেষ ক'র। তারপর অধোগ্যার উত্তরাঞ্চলের গভীর অরণ্যে গিয়ে 
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আসন বিছাও, শুরু কর কঠে'র তপস্যা । সেখানেই লাভ করবে 

তোমার যোগসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল |” 

প্রথমে উভয়ে কাশী, বুন্দাবন, কেদার বদরী প্রভৃতি সারিয়া চলিলেন 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে । একের পর এক রামেশ্বর, ত্র্যম্বক, পুঙ্কর, 

দ্বারক! প্রভৃতি তীর্থ দর্শনও শেষ হইল । 
এবার মৎুসোন্দ্রনাথ প্রিয় শিষ্যকে কহিলেন, *বশুস, নাথযোগীর! 

দীক্ষান্তে ষে সব তীর্থ দর্শন ক'রে তাদের মধ্যে হিংলাজের গুরুত্ব, 

অত্যধিক। যোগ সাধনাঁকে যারা সার্থক ও পুর্ণাঙ্গ করে তুলতে চায়, 

তাদের পক্ষে এ স্থানে পরিব্রাজন ও দেবীর পৃজা হোম অবশ্য অনুষ্ঠেয় | 
কিন্তু এ তীর্থের পথ বড দুর্গম ।৮ 

“তা হোক না প্রভূ । কিন্ত্ব এই হিংলাঁজের অবস্থান কোন্ দিকে ?” 

__ প্রশ্ন করেন গোরখনাঁথ । 

“এ তীর্থ মক্রাণে, পশ্চিম সমুদ্রতীরে। সিঙ্ধুনদের মোহন থেকে 
প্রায় আশী. মাইল দূরে যেতে হয়। হিংলাঁজ পর্ববতশৃর্জের নীচেই 
হিংগল নদীর ধারে অবস্থিত শক্তিসাধনার মহাপীঠ এ হিংলাজ তীর্ঘ।” 

“কি এর বিশেষ মহা ত্য, গুরুদেব ?” 

“একান্ন সতীগীঠের অন্যতম এটি। নেবী7 কপাল এখানে পতিত 

হয়েছিল-_কাঁরে৷ কারে। মতে দেবীর কিরীট । আর এখানকার মন্দিরটি 

উৎসর্গ কর! হয়েছে অগ্নিদেবীর নামে । দেবী হিংলাজ হিংগুদা নামেও 
অভিহিত হন। শ্রেষ্ঠতম শক্তি বিভূতি যে সাধকের অর্থন করতে 
চায়--তাঁ দে োগীই হোক কি তান্ত্রিকই হোক, তাকে এখানে 
আসতেই হবে, বস 1১ 

৯. হিংলাজ৮ নাগরঠাটা ও কোটের্খর একসময়ে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন. ও 
গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ ছিল। হিথালয় ও কাণীর তীর্থস্মৃহের মতই ছিল ইহাদের খ্যাতি 
ও বর্যযাদা। ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ প্রাচীনকালে এখানকার 
কয়েকটি তীর্থের, বিশেষ করিয়া হছিংলাজের, মাধ্যমে সাধিত হই । উত্তরকাঁলে 
এই ভীর্ঘদেবী হিংলাজকে মুনলঙগানেরা বলা গুরু করে বিবি-নানী ৷ মুসলমানেরা 
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এই হিংলাজ মন্দিরে বাম।চারী সাধন প্রথার প্রধান্ত বহুকালের। 
তাহা সত্বেও দক্ষিণাচার্ী তান্ত্রিক, শৈবযোগী ও শাথযোগীরাও, দলে 
দলে এই তীর্থ দর্শনে গমন করিত ৷ | 

করাঁচী মিয়ানী-হিংলাজ রোড ধরিয়া ভক্ত ভীর্থকাঁমীদের যাইতে হয় 

মক্রান সমুদ্রতীরের দিকে । রাস্তা যেমন ছুর্গম, তেমনি বিপদসন্কুল । 
তীর্ঘযাত্রীর! প্রায়ই চষ্লিশ পঞ্চাশ জনের এক একটি যাত্রীদলে বিভত্তঃ 

হইয়া রওন1 হয়। ত্রাহ্গণ পাণ্ডা আগুয়।র! তাহাদের নেতৃত্ব নেয় ও 

সকল কিছুব তত্বাবধান করে এবং রাস্তায় প্রায় পনেরটি স্থানে পূজা 
তর্পন ইত্যাদি করিতে হয়। নিকটস্থ একটি পাহাড়ে গহ্বরে একটি 

নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান রহিয়াছে, সেখানে দেবীর উদ্দেশে বহু সংখ্যক 

পশুবলি দেওয়া হয় । 

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হিংলাজে পৌছিয়া যাত্রীরা দেবীর চরণে 

'ঠমরার মাল উৎসর্গ ক'রে ও শ্রদ্ধাভরে তাহা গলায় পরে । 

গোরখনাথের একটি প্রাচীন ও জাগ্রত ধূনী এ ভীর্থে রহিয়াছে । 
যোগী ও কৌল সাঁধকদের কাছে এটি পরম পবিত্র । হিংলাজ হইতে 

ফিরিবার পথে যাত্রীরা কোটেশ্বরের মহাদেব দর্শন করে। গোরখন্থী 

যোগীর। এখানে দক্ষিণ বাহুতে যোশীলিজের চিহ্ন অর্থাৎ শিবশক্তির 

মিলন চিহ্ন সাগ্রহে অঙ্কিত করিয়। নেয় । 

নাথযোগীদের প্রিয় ও পবিত্র চুণা-পাথরের অজত্র মালা এখানে 
সব সময়ে পাওয়া যায়! পাথরের এই সব ছোট ছোট দানাকে বলে 
হিংলাজ-কা-ঠুমরা, আর একটু বড় আকারের দানাগুলি পরিচিত 
আশাপুরী নামে । পাঁচশত বা হাজার দানার এক একটি মাল যোগী 

ও ভক্ত দর্শনার্থীরা নাগরঠাটা! হইতে কিশিয়া নেয়, হিংলাজ তীর্থে 
পৌছিয়াই এগুলি দেবীর চরণে সোতুসাহে করে উৎসর্গ । তারপর 

পরমানন্দে উহা! কণ্ে ধারণ করে | 

এই স্থানগুলি অধিকার করার পরও হিন্দুযাত্রীদের তীর্থ দর্শনে ছেদ পড়ে নাই 
অন্ততঃ পাকিস্থান স্থষ্টির পূর্বর্ব পর্য্যন্ত । 
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তীর্থ কৃত্যাদি শেষ করিয়। ফরিবার পথে নাগরঠাটার আশাপুরী 

দেবীকে দর্শন কর! যাত্রীদের এক অবশ্যকর্তব্য কম্পন । ভক্তের আশা ও 
_অভীষ্টপুর্ণ করেন, তাই নাম তার আশাপুরী | দেবীর চরণে স্পর্শ 

কর!'ইয়] বড়দানার চুণা-পাথরের মালা যোগার পরম শ্রদ্ধায় গলায় 

জড়াইয়া রাখে--এই মালার নামও আশাপুরী । 

বহুতর অরণ্য পর্বত নদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মশ্চেন্্র ও 

গোরখ সিন্ধুর রাজধানী নাগরঠাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আধুনিক 

করাচী হইতে প্রায় সন্ভর মাইল ব্যবধানে মাকুলি পর্ববতের ম'লভূগির 

উপবে তণ্কাণে এই নগরী অবস্থিত ছিল । 

পথ চলিতে চলিতে, গোরখনাথ প্রশ্ন করেন, “গুরুদেব, অ.শাপুরীর 
এ মালাকে োগীর! কেন এত কল্যাণকর মনে করেন ? 

সন্মেহে মণ্স্টেন্্রনাথ উত্তর দেন, “তবে শোন, বস 1 এ পবিভ্র 

মালার সঙ্গে হরপার্ববতীর এক অপূর্ব লীলার কাহিনী জড়িত হয়ে 
রয়েছে । সিদ্ধ,ষাগী ভক্ত ৪ তার্থযাত্রীরা সে লীলার অনুধান করে 

আসছেন প্রাচীনকাল থেকে ৷” 

“কুপা ক'রে সবি-্কারে আমায় সং বলুন * 

সংক্ষেপে মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিয়া »৪লিলেন সেই লীলা-কথা ঃ 

--আশাপুরী অরণ্যের ভেতর দিয়ে প্রভু শিবজী ও পার্বতী একবার 

সিদ্ধগীঠ হিংলাজে যাচ্ছেন । ৯লতে চলতে শিব এক সময়ে বললেন-_- 

*প্রিয়ে, আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি খিচুড়ি 
রান্না করে দাও। আর আমি ততক্ষণে এই গহন অরণ্য থেকে বার 
হবার সোঁজ| পথট1 একবার ঘুরে দেখে আসি ।” 

পার্ববতী পরমানন্দে তখনই রান্নার যোগাড়ে বসিলেন: ঘাঁওয়ার 

সময় শিব কহিলেন, পপ্রয়ে, আমার মনশ্চক্ষের সামনে একটা আসন্ন 

বিপদের দৃশ্য কিন্তু হঠাৎ ভেসে উঠলো৷। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ 
নিয়ে এই বনের কোন হিংল্স অস্থর উপস্থিত হতে পারে । তোমার 
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ক্ষতি সাধনের চেষ্টাও হয়ত সে করবে ।” 

“সে কি গো! তাই যদি হয়, তবে আমায় এমন একল। ফেলে 

রেখে তুমি চলে যাচ্ছে! কেন ?”- পার্বতী অনুযোগের সরে বলিয়৷ 

উঠেন। 

“ন] পরিয়ে, কোন ভয় নেই। তোমার চারদিকে মন্ত্রঃপুত ভম্ম- 
রেখার এক বন্ধনী আমি দিয়ে যাচ্ছ। এই বঙ্ধনীর ভেতরে আসবার 

চেষ্টা করলে অস্থুর তক্ষুনি ভন্ম হয়ে যাবে। তাছাড়' আমার ভ্রিলোক 

জয়ী ত্রিশূল রইলো! তোমার পাশে। প্রয়োজন হলে এই মারণাস্ত্র 
তোমার কাজে লাগবে ।” 

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি করিয়া শিব অন্তধ্তি হইলেন। এদিকে 
কিছুক্ষণ বাদেই এক ভীমকায় রক্তচক্ষু দানব সেখানে আসিয়া! উপস্থিত। 

বনমধ্যে একাকিনী পার্ববতীকে দেখিয়াই কাম লালসায় সে উন্মত্ত 

হইয়। উঠে, ছুই বাহু প্রপারিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হয়। 

্ুদ্ধা হহয়া দেখী তখশি সক্রোথে তাহার দিকে নিক্ষেপ করেন শিবের 

শক্রধবংসা ত্রিশুল। মুহুর্তমধ্যে আহত দানবের দেহ ভূমিতে লুঠাইয়। 

পড়ে, ফিন্কি দিরা ছুটিতে থাকে রক্তধারা। এ রস লাগিয়৷ দেণীর 

তৈরী খেচরাম্ন অপবিত্র হইয়া ঘায়। 

স্বল্পনকাল পরেই শিব ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসেন। দ|নবের 

প্রেতাতু! তাহার চরণে পতিত হয়, কাতর কণ্ঠে বলিতে থাকে, “প্রভু, 
তোমার নিজের ত্রিশুলে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর জগজ্জননী পার্বতী 

স্বহস্তে করেছেন আমায় নিধন। তাই আমায় তোমাকে মুক্তি দান 

করতেই হবে।” | 

আতণ্ি ও স্তবস্তৃতিতে বিগলিত হণ আশুতোষ । দয়াদ্র হইয়া 

বলিয়া উঠেন, “তথাস্ত | 
দানবের আত্মা তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে, শিবধাম কৈলাসে গিয়ে 

উপনীত হয়। আর তাহার মরদেহ হয়-_ভল্মরাশি। সেই ভম্মই 
পরিণত হইয়াছে দেবপুঞ্জার সুগন্ধী ধুপে। 
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শিবের আদেশে, অপবিভ্র-কর! সবট1 আহার্য্য বনতলে ঢালিয়1 ফেলা 
হয়। এ খেচরাল্নের দানাসমূহ অচিরে হয় প্রস্তরীভূত আর তা থেকে 
উৎপন্ন হয় পরম পবিত্র ঠুমর1 ও আশাপুরীর দানা। 

দর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গোরখনাথ এবার গুরুসহ উপনশীত 

হন মক্রাণের উপকূলে ৷ মরুপ্রান্তরে অরধধিষ্টিত! রহিয়াছেন মহাণক্তির' 
জাগ্রত বিগ্রহ হিংগুল। দেবী, তাহার দর্শন ও পুজা হে।ম সম্পন্ন করিয়। 
নবীন সাধক দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠেন। 

দিনান্তের রক্তপূর্ধ্য দিকক্রবাপের গর্ভে বহুক্ষণ তলাইয়! গিয়াছে । 
বিশাল মরু প্রান্তরের দিক, দিগন্তে, রুক্ষ পাহাড়শ্রেণীর গায়ে গায়ে 

ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে অমানিশার ঘন অন্ধকার । হিংগুলার বলি-গহবর 

নীরব নিথর। শত শত ছাগ ও মহিষের খণ্ডিত দেহ সেখানে পড়িয়। 
আছে ইতস্তত ব্রাহ্মণ পাণ্ড আগুয়াদের ডাকহাক তথন আর নাই, 

পুজা হোম “, বলিদানের শেষে শ্রান্তব্লান্ত তার্থ যাত্রীরা ষে যাহার তাবুর 
আশ্রয়ে ফিরিয়া গিয়াছে । শিদ্রার কোলে গ! ঢালিবার জন্য সবাই 

উদ্গ্রীব। এমন সময় গুরু মৎস্যন্দ্রনাথ গোরখনাথকে নিকটে 

ডাকাইলেন। গোপনে মৃদুস্বরে কহিলেন, “বৎস, তুমি আর নিদ্রা, 
যেয়োনা, মধ্য রাত্রে মন্দিরে গিয়ে আরাধনা শুরু ক'র। আজ বড় শুভ 

যোগ, মহাদেবী নিশ্চয় প্রসন্ন হবেন, বর দানে করবেন তোমায় কৃতার্থ 1” 

নির্দেশ অনুযায়ী গভীর রাতে গোরখনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 

হইলেন ধ্যানস্থ। বহৃক্ষণ অতিবাহিত হইয়। গিয়াছে, রাত্রির তখন 

শেষ যাম। সারা গর্ভগুহটি হঠাৎ এক সময়ে শুভ্র বর্ণ বর্গীয় আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দেবী চিন্ময়া মুগ্তিতে দর্শন দেন, মধুর কণ্ঠে 
ডাকিয়া কহেন, *বশুস, গোরখনাঁথ, তোমার ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধন- 
নিষ্ঠায় আমি শ্রীতা হয়েছি । আমার কাছে তুমি বর প্রার্থনা! ক'র |” 

“জগন্মমী, কৃপা ক'রে তুমি আবিভূতা হয়েছো, এতেই আমার 
জীবন হয়েছে সার্থক । আর আমি কি চাইবে। ভোমার কাছে ?” 
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“বৎস, আমি আশীর্বাদ করি, তুমি আজ থেকে অফ্টসিদ্ধির 

অধিকারী হবে। যোগা ও তন্ত্রসাধকের কাম্যধন মহাজ্ভানের পথে 9 

এগিয়ে যাবে, লাভ করবে শিব সারূপ্য 1” 

অন্তহিতা হইবার আগে দেবী একটি বিশেষ নির্দেশ তাহাকে [দয়া 

গেলেন । কহিলেন, “এখান থেকে সোজা তুমি মহাতীর্থ অদরনাথে 

যাও, বিগ্রহীভূত পরমশিবকে দর্শন স্পর্শন করে ধন্য হও ।” 

পদব্রজে পথ চলিতে চলিতে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কাশ্মীরের 

অমরনাথে আসিয়। উপস্থিত । দেবাদিবের অত্যাশ্চর্ধ্য প্রতীক তুষারলিঙ্গ 

দর্শনে গোরখনাথের আনন্দের অবধি নাই! তাড়াতাড়ি নিকটস্থ 

হিমধারায় সান সারিয়। আসিয়া গুহামধ্যে তিণি ধ্যান ভজন শুরু 

করিয়। দিলেন | 

কয়েক প্রহর এভাবে একটানা অতিবাহিত হয়| এবার মতন্যেন্দ্রন।থ 

শিষ্ুকে ডাকিয়া মৃদুষ্বরে কহেন, “বৎস, আগ শিবচতুর্দশী । প্রাচীন 

প্রথা অনুযায়ী আজ এই শুভলগ্নে এই গুহায় ভগবান অমরনাথের 

তুষার লিঙ্গের সম্মুথে যোগী ও যোগিনীদের উলঙ্গ ন্ৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত 

হবে।১ তুমি তাড়াতাড়ি পেছনে সরে, দেয়াল ঘে ষে দাড়াও ।” 

কিছুকাল পরেই দেখা গেল, জট'জুটবিলম্ষিত চিম্টা করসধারী 

একদল নগ্ন যোগী ও যোগিনী হুড়, হুড়, করিয়া! গুহামধ্যে প্রবেশ 

করিতেছে । তুষারলিজের সম্মুখে প্রণাম ও স্তবস্ততি নিবেদন করিয়াই 

তাহারা পরম উৎসাহে নৃত্য গীত শুরু করিয়া দেয়। সমস্বরে উদ্গত 

হইতে থাকে ব্যোম, ব্যোম্ ধ্বনি আর ত্রিশুল চিমটার ঠন্ ঠন্ শব্দ । 

সেইসঞ্গে প্রচগ্ডবেগে অবিরাম চলে উলঙ্গ নৃত্য । এ অদ্ভুত দশ্ঠ দেখিয়া 

অবাক বিশ্যয়ে গোরখনাথের বাকৃক্ষুপ্তি হইল ন1। নৃত্য গীত উৎসব 

শেষ হইয়! গেলে লিঙ্গ বিগ্রহের পূজ। ও কৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া মতস্োন্্র 

ও গোরখ শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন। 

৯ ব্রীগ,স £ গোরখনাথ আও কানফা্টা যোগীজ, | 
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গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গোরথনাথ এতকাল সাধন ভজন করিয়াছেন, 

পরিব্রাজনের পথে পথে পাইয়াছেন তাহার অমূল্য সহচর্য্য। তারপর 

কঠোর সাধনায় ও দেবীর বরে অফ্টসিদ্ধির এরস্বর্্য হইয়াছে তাহার 
করায়ত্ত। কিন্তু একটা প্রশ্ন কেবলই তাহার মনের আনাচে কানাচে 

বার বার উ'কি মারিতে থাকে । 

গুরু মণ্স্যেন্্রনাথের যোগসাধনার ধারা তিনি অনেকাংশে আয়ন্ত 

করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কৌলমার্গের নিগুঢ় রহস্য ভেদ করতে 

পারিতেছেন কই? দেবীর অপার কৃপা সত্বেও তান্ত্রিক তীর্থ হিংলাজের 

ভয়াবহতা ও বামাচারের প্রাধান্য তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে 

পারেন নাই! এই সেদিনও অমরনাথের উলঙ্গ যোগী যোগিনীর্দের 

সমবেত নৃত্যের মন হৃদয়ঙগম করিতে তাহার বাধিয়াছে। 

ম্স্যেন্্নাথ অতি কৃপালু, পুক্রাধিক স্মেহে গোরখনাথের সাধন 
জীবনকে তিনি লালন করিতেছেন, কিন্তু গুরুর কৌল সাধন ও 

আচার আচরণ কি জাশি কেন তাহার তেমন মনঃপুত নয় | 

গোরখনাথের ইন্ট হইতেছেশ রজতগিরিসন্িভ দেবাদিদেব মহাদেব, 

ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুচি শুভ্রতার যিনি মুর্ত বিগ্রহ । তাছাড়া, আপন 
সাধনার পথে গোরখনাথ কঠোর ব্রক্ষচর্য্য ও অপাপবিদ্ধা জীবনের 

অ'দর্শকেই বাছিয়া নিয়েছেন । তাই টৈবঘোগধন্মের. সঙ্গে তন্ত্রের 

বামচার ও বীরাচার-এর মিশ্রণ মতস্যেন্দ্রলাথ যে ভাবে করিয়াছেন, 

মনে প্রাণে তাহা তো তিনি গ্রহণ করিতে পাঠরিতেছেন না । 

সেদিন সুযোগ পাইয়া গুরুর নিকট নিভৃতে নিজের মনের কথাটি 

খুলিয়া বলিলেন । 

মৎস্যেন্দ্রনাথর ওষ্ঠে খেলিয়! গেল মৃদু হাসির রেখা! সংক্ষেপে শুধু 

কহিলেন, “বগ্ুস, জানতো, কলিতে মানুষ স্বল্লায়ু। শক্তি-সাধনার পথেই 

তাড়াতাড়ি সে তার অভীষ্ট লাভ করক্ধে পারে । নাথযোগতত্বের চরম 

কথা-_নাথত্ব অর্জন, পরম শিবের সারূপালাভ। এই শিবে পৌঁছতে 
£লে শক্তিকে ঘে আশ্রয় করতেই হবে। শক্তি ছাড়া শিব তো শক 
চাঃ পাঃ (৭) ২ | ১৭. 
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মাত্র। তোমার সাধনা ও সিদ্ধি আরে পরিপক্ক হোক্, তারপর এ সব 

কথা উপলব্ধি করতে পারবে 1” 

যুক্তকরে, বিনয়নআ বচনে গোরখনাথ নিবেদন করেন, “কিন্তু প্রভু, 

শিবকে ঘি ইষ্ট বলে মেনে নিই, তবে সেই শিবেরই ত্যাগ-বৈরাগ্য ও 

গুদ্ধচার অনুসরণ করাই কি ঠিক নয়? তীর শুদ্ধবুদ্ধ জ্ঞানময়-সত্তায় 
সমরস হয়ে যাওয়াই কি কাম্য নয়? আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পরম 

শিবের ধ্যানেই সদা নিমগ্ন থাকতে পারি, শুচি-শুভ্র ও শিবময় হয়ে 

উঠ্তে পারি।” 
“বস, নাথধর্ের শ্রেষ্ঠ সাধন তুমি পেয়েছো, অভীষ্ট তোমার লাভ 

হবেই। কিন্তু লক্ষ্য রেখো, শুদ্চচার ও নৈষ্ঠিকতার সুক্ষ অহং বোধটি 
যেন তোমায় পেয়ে না বসে । আর কৌলসার্ধন সম্পর্কে বিচার করতে 

গিয়ে একটা কথা সব সময়ে স্মরণ রাখবে । মহামায়।কে, মহাশক্তিকে 

পেতে হলে মায়াকে এড়িয়ে গেলে চলবে ন'--তাকে ভেদ করেই 

এগিয়ে যেতে হবে ।” 

ক্ষণপরে গুরু আবার কহিতে।ন, “আমার সঙ্গলাীভ এতকা ৭ করেঠেও 

তপস্যার ফ.ল সিদ্ধি ও যোগৈশর্্যও লাভ করেছো প্রচুর | এবার কিন্ত 
আমাদের ছাঁড়াছাড়ির পালা, বৎস ।” 

“সে কি কথা গুরুদেব ! আপনার অদর্শনের কথ যে আমি 

কোনমতে ভাবতেই পারছিনে |” 

“বৎস, এ বিচ্ছেদের প্রয়োজন আছে । এর ফলে গুরু-দত্ত সাধন 

আরে দান। বেঁধে ওঠার অবসর পায়। এ তোমার পক্ষে কল্যাণকরই 
হবে। এজন্য মোটেই তুমি বিচলিত হয়ো না। জত্যকার প্রয়োঙ্গন 
যখনি দেখা দেবে, তখনই পাবে আমার সাক্ষাৎ। আমার দৃষ্টি সদ!ই 
করবে তোমার অন্ুসরণ। এবার তুমি এককভাবে পরিব্রাজন ক'র, 

শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও সিদ্ধগীঠগুলোর পরিক্রমা শেষ ক'র ।” 
সাশ্রুনয়নে গুরু মণ্ডস্যেন্্রনাথের নিকট হইতে গোরখনাথ বিদায় 

গ্রহণ করিলেন । 
৮ 
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পদব্রজে চলিতে ৮লিতে গোরখনাথ সে-বার পাঞ্রাবের পালামপুরে 
'আসিয়াহেন। এটি একটি জনবিরল গ্রাম, অদূরে চারিদিকে ঢেউ 
খেলিয়। চলিয়াছে উষর পার্ববত)ভূমি। মনে মনে ভাবিলেন, এখানে 
নিভৃতে কয়েকট। দিন ধ্যানজপে অতিবাহিত কর] মন্দ কি ? 

সারাদিন পথ চলিয়াছেন, দেহ ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসাও বেশ পাইয়াছে। 

আসন বিছাইয়া এক অশ্থথ গাছের ছায়ায় বসিতেই,পাশের ক্ষেত'হইতে 
এক চাষীর ছেলে সেখানে ছুটিয়| আসিল! অপূর্ব তেজঃপুণ্তকলেবর 
এই সাধু । চোখমুখ দিব্য প্রসন্নতায় ভরপুর । দেখামাত্রই বালক 

তাহার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইয়া! পড়ে । 
ব্যগ্রস্বরে সে জ।নায়, “সাধুখাবা, যঠদিন খুসী আপনি এখানে 

আঅপন্দে ৭স)াস করুণ । সেবার জন্য, ভোজনের জন্য কৌন ভাবন। 

নেই। এই গীয়েই আমরা থাকি । বাবার অনেকগুলো ক্ষেত, অনেক 

গরু মোষ। যা খা দরকার, বলুন । সব আমি এক্ষুণি নিয়ে আসাছি।” 

মধুর হাসি ছড়াইয়া গোরখ কহিলেন, “বেটা, আমার ভোজনের জন্য 
কিছুই তোমায় আনতে হবে না। কিছুদিন আম উপবাসী থাকবে! 
আর ধুশী জ্বালিয়ে এখানে ধ্যান জপ ক'রবো। তুমি বরং আমায় কিছু 
শুকনো কাঠ এনে দাও, তা হলেই আমি খুসী হবে 1৮ 

বালক তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফ্লাড়াইতেই গোরখ আবার কহিলেন, 

*বেটা, তোমায় আমার আর একটা জরুরী কথা রাখতে হবে।” 

“বলুণ, সাধুবাবা ৷” ' 

“আমি আমার আসন পাতবো, আর ধুনী জ্বালিয়ে বসবে! এ গভ7: 
বনের ভেতর ! যতদিন ওখাশে থাকবো, কাউকে আমার কথা যেন 

বলো না। তোমাদের বাড়ীর কাউকেও না। তাহলে আমার কাজের 

ব্যাঘাত হবে।” 

সম্মতিসূচক মাথ। নাড়িয়৷ বালক তৎক্ষণাণড ছুটিয়া চলিয়া গেল। 
একটু পরেই একরাশ শুকনো কাঠ মাথায় নিয়া সে আসিয়! হাজির । 

বনের মধ্যে ঢুকিয়। একটি দুর্গম নিভৃত স্থান গোরখনাথ নির্ববাচন 
৯9 
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করিলেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়। হোমের অনুষ্ঠান করিবেন । 
বালকের দিকে ফিরিয়া স্নেহপূর্ণ বচনে কহিলেন, “বেটা, রেপজ এই 

পরিমাণ কাঠ এখানে তুমি আমায় দিয়ে যেয়ো। তোমার যখন থুশী 

তখনি নীরবে আমার ধুনীর সামনে এসে বসতে পারো । কিন্তু সাবধান, 
আর কেউ যেন এখানকার খবর ন1 পায়, এখানে এসে আমার কাঁজে 

বাধা না জন্মায় ।” 

ছুই তিনদিন কাঠ যোগানোর পর বালক বড় চিন্তায় পড়িয়া যায়। 

নিজেদের ঘরে এত ভোজনের জিনিষ থাকিতে এমন একজন সাধু এখানে 
অনাহারে থাকিবেন? সে কেমন কথা ? শেষটায় বাপ মায়ের কাছে সব 

ঘটন| সে খুলিয়। বলে। 

সকলের পরানর্শক্রমে স্থির হয়, সাধু সেবার এমন স্থযে!গ ছাড়া 

যাইবে না। তাছাড়া, গ্রাণ্র প্রান্তে একজন সাধু উপবাসী থাকিবেন, 
তাও তো কল্যাণকর নয়। পরদিন ভোরে উঠিয়াই চাষীর পুত্র প্রচুর 
আটা, ঘি, চিনি নিয়া বনের মধ্যে উপস্থিত | 

যুক্তকরে নিবেদন ক'রে, “সাধু বাঁবা, আমার বাড়ীর সবই এই ভেট 

পাঠিয়ে দিয়েছে। আর উপোস ক'রে ন। থেকে আপনি এ দিয়ে খাবার 

তৈরী করে নিন্।” | 

শান্ত দৃঢ স্বরে গোরথ কহিলেন,ওে, যা তোকে নিষেধ করেছিলাম, 
তাই শেষটায় করলি? আমার কথা বলে ফেলেছিস্্! কাল থেকে যে 

গোটা গ্রামের লোক এসে ভিড করবে । নাঃ__ষে সঙ্ল্প করেছিলাম 

তাহলে! না। এখানকার আমন আমায় ওঠাতেই হচ্ছে ।” 

বালকের চোখ ছুটি অশ্রুসজল হুইয়া উঠে! কা'তরস্বরে বলিয়া 
উঠে, “বাবা, আপনার ভোজনের জন্য এত কিছু নিয়ে এলাম, আর এসব 

ফিরিয়ে নিয়ে ষেতে হবে %" 

বালকের ছলছল চোখের দিকে চাহিতেই গোরখনাথ কোঁমল হইয়া 
পড়িলেন। কহিলেন, “নাঃ | এসব তবে রেখেই দে। শিবজীর ভোগ 
লাগাই। রস্থুইর আগুন তে৷ আছে, কিন্তু জল কোথায় রে ?” 
৬, 
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"তাইতো, আমাদের গাঁ ষে মরুভূমির মত। কাছে তো কোথাও 
জল নেই! বাড়ী ফিরে গেলে কিছুটা ব্যবস্থা হয়তো! হতে পারে ।” 

“ওরে, তুই ছেলে মানুষ এজন্য আবার কোথায় ছুটাছুটি করবি ?, 
তাছাড়া, তোঁদের দেশে এমনিতেই জলের অভাব-_ছুচার মাইল দুর 
থেকে তা টেনে আনতে হয়। বাড়ীর হয়তে' এক আধ ঘড়া জল 

রয়েছে, তা নিয়ে এসে সবাইকে কষ্ট দিবি কেন ? 
“তবে উপায় ?৮-- হতাঁশ হইয়! বালক উত্তর দেয়। 

ইস্পাত নিশ্মিত গজ, বা যোগীদগ্ুটি অদৃরস্থ ভূমিতে বিদ্ধ করিয়া 
গোরখনাথ কহিলেন, “ওরে, এখান থেকেই জলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, 

তুই এ নিয়ে আর ভাবিস্নে। এখন আয়, তাড়াতাড়ি শিবজীর ভোগ 
রান্নার যোগাড় করি ।” 

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই প্রোথিত দণ্ডের তলদেশ হইতে 

সশক্ে নির্গত হয় স্বচ্ছ জলের বর্ণাধারা। কলকল নাদে এই ধারা 

চুটিয়া চলে শু জনপদ ও শস্তক্ষেত্রের মধ্য দিয়া । 
ভোগ রান্না শেষ হয়। ইফ্টদেবকে উহ1 নিবদন করিয়া গোরখনাথ 

বালককে কহেন, “এসব প্রসাদ এবার তোদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে 

যাঁ। আমায় উপবাসী থাকতে হবে আরো! কিছুদিন। কাঁজেই এ 
দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই | 

বালক আর্তন্বরে কীদিয়া উঠে, বলিতে থাকে, “প্রভূ, আপনি 
সাধু নন, দেবতা, স্বয়ং শিবজী! আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো 

না, কোথাও যেতে দেবো ন11”” দুই হাত বাড়াইয়! গোরথকে' স্পর্শ 
কর! মাত্রই তাহার দেহে দেখা! দেয় অলৌকিক স্তভ্তন | নিশ্চল প্রাণহীন 

পাথরের মুত্তির মত থাকে সে দণ্ডায়মান । বালকটিকে ঠিক সেইভাবে 

রাখিয়া গোরথনাথ তাড়াতাড়ি বন ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়েন। 

পার্বত্য পথে আবার শুরু হয় তাহার পথ চল! । 

_ ইত্ডিয়ান এট্টিকুয়েরী_-১৯০৩, পৃঃ ৩৮) দি ট্রাইব,ম্ এও কাইম্ অব. দি 
সেপ্টাল প্রভিন্সেন অব ইত্তিয়া, পৃঃ ১৮৩ 

ক, 
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গু্গাচারী এক ভাট ব্রাহ্মণ দেই গ্রামে বাস ক'রে । রাত্রেই ম্বপ্ন- 
যোগে সে লাভ ক'রে এক যোগীর নিদেরশ, “ওগো, তোমরা গাঁয়ের 
সবাই এগিয়ে যাও বনের ভেতর | মহাষোগী গোরখনাথের স্পর্শ পেয়ে 
কৃষক-বালক হয়েছে সিদ্ধ সাধুরূপে রূপান্তরিত। তার বাহজ্ঞান ফিরে 
এলে সেখানে নিম্মীণ ক'র এক শ্বেত প্রস্তরের মন্দির, বিগ্রহ স্থাপন 
ক'রে ভক্তিভরে ক'র তীর সেবা পুজা । 

ভাট যে সাথক-মুন্তি স্বপ্পে দেখিয়াছিল তারই প্রতিকৃতি স্থাপন 
করা হয় নবনিশ্মিত মন্দিরে । আজে! এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি 

বৎসর! গোরখনাথ ও তাহার শিষ্য গুগার মুত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে এবং বহু সিদ্ধাচাধ্যের পদধূলিতে এই স্থান পবিত্র হইয়া 
উঠিঘাছে 

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথ প্রয়াগে পৌছিলেন। ত্রিবেণীতে 
নবীন পৃক্তা সমাঁপন করিয়া ভাবিলেন, নগরের প্রান্তে একটি কুটির বাঁধিয়া! 
কিছুন্পাল নিভূতে সাধন ভজন করিবেন । কিন্তু দুই একদিন থাক্ষিয়াই 
বুঝিলেন, রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইয়াছে। 

এ অঞ্চলটি সে সময়ে ছিল রাজা হরভঙ্গের শাসনাঁধীন। রাজা 
বৃদ্ধ হইয়াছেন, উন্মাদ রোগও কথঞ্চিৎ রহিয়াছে । কিছুদিন যাবৎ 

তাহার খেয়াল হইয়াছে-_রামরাজ্য হইতে শুদ্ধতর -াজ্য তিনি স্থাপন 
করিবেন। এক আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহ র রাজ্যে পণ্যমুল্যের 
কোন তারতম্য বা পার্থক্য থাকিবে ন1, সকল দ্রব্যেরই হইবে এক দর। 
এক সের চাল আর এক সের সোন1 ব! রত্ব প্রবাল একই দামে 

ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিতে হইবে | নহিলে দেওয়! হইবে গুরুতর দণ্ড ' 

রাঁজার বিশ্বাস, ইহার ফলে প্রজার! সমদর্শী ও গুদ্ধসত্ত্ব হইতে শিখিবে। 

রাত্রেই কুটিরে ঘটিল মংস্কে-ন্্রর অলেঁকিক আবির্ভাব । কহিলেন-__ 
“গোরখ, তৃমি তো। মনের আনন্দে তীর্থ সান করার কথণ ভাবছে | এদিকে 
যে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তুমি আজই এখান থেকে সরে পড়” 
ন্হ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

প্রভু এখানকার রাজার পাগলামী কতট গড়ায়, আর কি ঘটে, 
তা দেখতে আমার বড় কৌতুহল হয়েছে । সবটা! না দেখে আমি 
এখান থেকে যাচ্ছিনে ।৮-_স্মিতহাস্যে গোরখনাথ উত্তর দেন । 

“বেশ, তবে মজাট। ভাল ক'রেই গ্ভাখো”-_মুচ কি হাসিয়া মণ্স্েন্দ 
অন্তর্ধান হইয়! যান । 

এই রাজাদেশের ফল সহজেই অনুমেয় । বণিক মহাজনের ভয়ের 

চোটে চোখে সরিষার ফুল দেখিতে শুরু করিয়াছে । হাটে বাজারে 

বিকিকিনি সব বদ্ধ। জনসাধারণের পক্ষে খান বস্ত্র ওষধ প্রভৃতি 

পিত্যকার বস্তু সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব । 

বাজারে সেদিন বচসা ও হাতাহাতি করিতে গিয়া একটি দুর্দান্ত 
লোক এক দোকাঁনীকে খুন কয়িয়া ফেলে । চারিদিকে মহা হৈ চে। 

রক্ষীরা আসিয়া খুনী লোকটকে বাঁধিয়া নিয়। যায়, বিচারে হয় প্রাণদণ্ড। 

কিন্তু লোকটি যেমনি শক্তিমান তেমনি দুরধর্য, তাহাকে আট্কাইয়া রাখা 
সম্তব হয় ন।। রানে কারাগার ভনঙ্গিয়া সে পলায়ন করে। পরদিন 

বহু চেষ্টায়ও আর তাহাকে ধর] গেল ন1। 
পাগল রাজা গঠ্ভয়া উঠিলেন, «এ খুনেটার মত লম্বা চওড়া ও 

জোয়ান লোক এ রাজ্যে যত আছে সবাইকে জড় ক'র! আর তাদের 

মধ্যে যে সব চাংতে বলবান তাকে ধরে সর্বাগ্রে ফামী দাও । তারপর 

ধীরে সুস্থে আসল অপরাধীটাকে খুজে বার ক'র। এ আদেশ না 

মানলে নগরপালের গদ্দণন যাবে।” 

ভয়ে নগর্প.লের মুখ শুকাইয়৷ যায়, সদলবলে তখনি রাজপথে 

তিনি বাহির হইয়া পড়েন। 'রক্ষীর! চারিদিকে জে।র খেশজাখু'জি শুর 
করিয়া দের । লম্বা চওড়া মানুষ দেখিলেই আর কথা নাই, গ্রেপ্তার 

করিয়! আনে । , সারা নগরে মহ] চাঞ্চল্য : 

ধ্যান পূজা! সবে শেষ হইয়াছে, ঝুপড়ির ঝাপ বন্ধ করিয়া গোরখনাথ 
মেঝেতে দেহ এলাইয়' দিয়াছেন, কিছুটা! বিশ্রাম করিয়া নিবেন । 

হঠাৎ তাকাইয়। দেখেন, গুরু মৎস্তেজ্নাথ কোথা হইতে তাহার 
সত 



ভারতের সাধক : 

সম্মুথে আসিয়া আবিভূতি হইয়াছেন। ধড়মড় করিয়া উঠিয়! সাফ্টাঙজ 
প্রণাম নিবেদন করিলেন। যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভূ কপাময়। তাই 

অধীনের কাছে বারবার ঘটছে আপনার অলৌকিক আবির্ভাব । "এবার 

বলুন, আমার প্রতি কি আদেশ 1” 
"বস, আমার কথা কানে তুললে না, কৌতূহলের বশে এখনো 

এখানে রয়েই গেলে। কিন্তু এবার যে ঘোর বিপদ । রাজ|র অনুচরেরা 
বহু লোককে নিবিবচারে গ্রেপ্তার করছে। এদের ভেতর থেকে বাছাই 

ক'রে নিয়ে একজনকে ওর] বধ করবে ।£ 

“বেশতো প্রভূ, দেখি ন] ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় |” 
“দেখার স্থযোগ বেশী হচ্ছে কই, গোরথনাথ ? আমাদের দিন বুঝি 

ঘনিয়ে এলো ।” 

“সে কি কথা, প্রভু ?” 
“তোমার আর আমার মত দীর্থাকার, সবল পুরুষ এরাজ্যে আর 

নেই। রকম ঘা দেখছি, এবার আমাদের দুজনেরই ফাসীকাঠে ঝুলবার 

পালা ।”-_মুচকি হাসিয়া মন্তব্য করেন মৎস্যেন্্নাথ। 
এতক্ষণে গোরখন।থের হু'স হইয়াছে । ব্যস্ত সমস্ত হইয়া! নিবেদন 

করেণ, “প্রভূ, তাহলে আপনি কেন অনর্থক এ বিপর্দে নিজেকে 

জড়িয়ে ফেলছেন ? যেমনিভাবে শুন্মার্গ থেকে নেমে এই ঝুপড়িতে 
ঢুক্ছিলেন, তেমনিভাবে এখনি অন্তহিত হয়ে যান। দোহাই আপনার, 

আর এক মুহুর্ত দেরী করবেন না। আমার অবিবেচনার ফলে আপনার 

বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে আমার ছুঃখের কিন্তু সীমা থাকবেন11” 
গোরথনাথের কথ! শেষ হইতে ন1 হইতেই ঝুপড়ির দ্বার ভাঙ্গিয়। 

একদল রাজরক্ষী ঢুকিয়া পড়ে । বিশালকায় যোগীত্বয়কে বাঁধিয়া নিয়! 
উপশ্থিত করে নগরপালের কাছে! 

বাহাই করার পর দেখা গেল, ধৃত ব্যক্িদের মধ্যে মৎস্োক্দ্রনাথ ও 

গোরখনাথই সর্ববাপেক্ষ। বলশালী ও দীর্ঘবপু। দৈর্ঘ্যে ুজনেই সমান, 
অ|র দৈহিক শক্তি যে কাহার বেশী তাহ বুঝা যাইতেছেনা। অগত্যা 
৪ 
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পরের দিন নগরপাল দুইজনকেই বধ্যতৃূমিতে অপেক্ষমান রাজার কাছে 
উপস্থিত করিলেন । 

উন্মাদ রাজা কৌতুহলভবে সমুন্নতদেহ, শাল প্রাংশু, মহা ভজ, দুই 
যে/গীর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একটৃষ্টিতে চাহিয়। আছেন। উভয়েই তুল্য 
বলশ লী, কাজেই সহসা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা ত্রীহার পক্ষে সন্তব 

হইতেছে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে উত্তেজিত স্বরে ভুকুম দিলেন, 

গাখো, এদের নিয়ে এত মাথা! ঘামাবার দরকার নেই। যে কোন 
একটাকে এক্ষুনি ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দাও ।” 

“মহারাজ অবিচার করে যেন পাপের ভাগী হবেন না। চেয়ে, 

দেশুন, ভুজনের মধ্যে আমিই বধের যোগ্যতর ব্যক্তি! আমাকেই ফাসীর 

মঞ্চে নেবার হুকুম দিন |” তাড়াতাড়ি বলিয়! উঠেন মৎস্যেন্রনাথ । 

গোরখনাথও মহা ব্যগ্র। আবেদন জানান, ““আমাঁব দাবীই বেশী, 

মহারাজ । আপনি আমাকেই বধ করুন |” 

দুই বন্দী সাধুই প্রাণ দিবার জন্য পরম উৎসাহে বারবার দাবী 
জাঁনাইতেছে, হৈ-চৈ করিতেছে । বড় অদ্ভুত কথা, উপস্থিত নরনারী 
এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্। 

বাজ! বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “দাড়াও, এর ভেতর 

নিশ্চয় একটা! গু রহস্য রয়েছে, সেটা কি-_-আগে জানতে হবে ।” 

মৎস্যেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, “ওহে সাধু, আসল ব্যাপারট! খুলে 

বল দেখি । প্রাণ দেবার জন্য এমন কাড়াকাড়ি করছে! কেন দুজনে ? 

আসল খুনে অপরাধীট1 পালিয়েছে তাই চটেমটে আমি হুকুম, দিয়েছি-_" 

তার একটা বদলী লোককে তাড়াতাড়ি বধ ক'র| ত। তোমর! নির্দোষ 

হয়েও দুজনেই ফীঁসীতে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন ? সব 
কথা আমায় ভেঙে বল দেখি” 

মতস্যন্দ্রনাথ সবিনয়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, আসল কথাটি কি 
জানেন, ঠিক এই সময়ে আজ এক পরম পুণ্যলগ্ন উপস্থিত হয়েছে । এই 

লগ্নে ঘে ভাগ্যবানের মৃত্যু হবে, ভার হবে অক্ষয় ব্ব্গবাস। যে জন্য 
২৫. 



ভারভের সাধক 

সারা জীবন এত কষ্ট করে এসেছি, তা আপনারই কৃপায় আজ অনায়াসে 

লাভ করাধাবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আর দেরী 
করবেননা, মহারাজ । আপনি আদেশ দিন প্রাণবধের জন্য 1” * 

গোরখনাথও গুরুকে হটাইয়! দিয়া বারবার আর্তস্বরে জানাইতে 

থাকেন ৩ তাহার আবেদন। 

রাজা নীরবে কি যেন খানিকট] ভাবিয়া নিলেন, তারপর মন্ত্রীদের 
সঙ্গে চলিল গোপন পরামর্শ । 

উপস্থিত জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া আছে, পাগলা রাজা 
এবার কি হুকুম জারী করেন কে জানে? 

সভাসদ ও জনমগ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া রাজা অতঃপর যে কথা 

ঘোষণা করিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিলন1। কহিলেন. 

“আমি বিচার বিবেচনা ক'রে এবার একটা নৃতন সিদ্ধান্তে পৌচেছি। 
ছুই সাধুই আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে অক্ষয় হবর্গবাসের ব্যবস্থা 
করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি তা৷ কিছুতেই হতে দেবোন! ৷ এই পৃশ্যলগ্নের 
সযোগ আজ আমি নিজেই নেবো । আমি বুদ্ধ হয়ে পড়েছি, এ যাবৎ, 

সংসারের ভোগন্থখও ঢের কর] হয়েছে । এবার ওপারের স্থুখও আদি 

অর্জন করতে চাই। আর কাল বিলম্ব করা ঠিক নয়। মন্ত্রী” আমায় 

বধ্যমঞ্চে নিয়ে গিয়ে এখনি দেহান্তের ব্যবস্থা কর |” 

রাজার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয় এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 

সঙ্গেই সার রাজ্যে শুরু হয় বিদ্রোহ, হত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিদাহ। 
মতন্যেন্দ্র ও গোরখ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়েন । 

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথের মনে নানা প্রশ্নই ভিড় করিয়া 

আসে। গুরু অন্তর্ধযামী, সবই জানিভেছেন । গোরখের দিকে তাকাইয়া 

স্মিত হাসে) কহিলেন, “বৎস তুমি ভেবে| না, এই উন্মাদ রাজা তার 

খেয়াল-খুশীবশে বহু পাপ-কাজ করেছে । এবার অন্তত তাতে ছেদ 

পড়লো । পরমশিবের ইচ্ছায়, তোমাকে উপলক্ষ, করে, এই রাজ্যের 
কিছুটা শোধনক্রিয়াও সম্পন্ন হলে।।” 
খু 



মহাযোগী গোর থনাথ 

“প্রভু, আপনি এখানে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত না হলে, আমায় 
মহা বিপদে পড়তে হতো 1”-_যুক্ত করে নিবেদন করেন গোরখনাথ । 

“বৎস, তোমায় তো আমি বলেছি, যখনি আমাদের সাক্ষাতের 

দরকার হবে, তখনি আমি আপনা থেকে উপস্থিত হবো । বগুস, এবার 

তোমার পরিব্রাজন বন্ধ ক'র। স্থায়ী আসন স্থাপন »*র কোন পবিত্র 

সিদ্ধপীঠে, সেখানে বসে পূর্ণাঙ্গ ক'র তোমার সাধনা 1” 
বলিতে বলিতে মহাযষোগী মতৎসোন্দ্রনাথ অস্তরীক্ষ পথে কোথায় 

অনৃষ্ঠ হইয়! গেলেন | 

খ্যাত ও অখ্যাত বহু তীর্থ ও সিদ্ধপীঠ দর্শন করার পর গোরখনাথ 
সেদিন হিমালয়-তরাঁইর একশত মাইল দক্ষিণে এক নিবিড় বনে আসিয়! 

উপস্থিত । লোকাঁদয় হইতে বহু দুরে এই স্থানটি__ শান্ত, ছায়চ্ছিন্ন ও 

নির্জন । সামনেই এক মনোরম সরোবর বিরাজ্িত। তীরে আসিয়! 

গাঁড়ীইতেই মনে হইল, এটি-সাধনার এক অনুকুল ক্ষেত্র । 

ত্রিশল অশ। ঝোল! নানাঁইবেন কিনা ভাবিতে ন, এমন সময়ে 
হঠীৎ কাণে আসিল মৎুস্যন্দ্রনাথের দৈদী ক্$স্বর । অলক্ষ্যে থাকিয়া 
গুরু কহিলেন, “গেরখ,, এইটিই তোমার শিদ্দিষ্ট সাধন-স্থল । এই 

সরোবরের নাম মীনস-সরোবর । যুগ যুগে বহু সিদ্ধযোগী এর কুলে | 

বসে তপস্যা করে গেছেন । সামনের এ সিদ্ধবকুলের তলে ঝুপড়ি বেঁধে 

তুমি সাধন শুরু করে দাও । এখানে বসেই লাঁভ করবে যোগীজীবনের 

বাঞ্ছিত সিদ্ধদেহ ।” ূ 
গুরু আরে] ভবিষ্যদ্বাণী করেন, “বৎস, এখানকার সাধন শেষ 

হবার পর নৃতনতর যোগৈষ্বর্ধ্য তুমি লাভ করবে, আর সেই সঙ্গে আরস্ত 
হবে তোমার আচার্ধা জীবন । বহু নাথযোগী, মুমুক্ষু ও ভক্ত তোমার 

কাঁছ থেকে নিতে আসবে সাধন-শির্ধেশে , তোমার এই সিদ্ধস্থলকে 

কেন্্র ক'রে গড়ে 'উঠবে, এক পবিত্র শৈবতীর্ঘ- স্থষ্ট হবে এক শ্িন্দর 
মগর। পরিচিত হবে গোরখপুর "লে: 

৭ 



ভারতের সাধক 

দৈবী কচ শীরব হয়। গোরখনাথ ভ্বষ্ট মনে এখানেই বিছাইয়া 
বসেন তপস্যার আসন । 

গুরুদত্ত সাধনের পুর্ণ পরিণতি এবার তীহার লক্ষ্য এবং এজন্য 

করেন তিনি র্ববস্পপণ। চরম কৃচ্ছু ও কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়া 
অতিবাহিত হয় এ সময়কার জীবন। দিন রাতের হু'স নাই, শীত 
গ্রীষ্মের নাই কোন পার্থক্যবোধ । মাঘের নিশীথে, হাড়-কীপুনে শীতের 

মধ্যেও স্বচ্ছন্দে নগ্নদেহে তীহ|কে ধ্যানাবিষ্ট হইয়৷ বসিয়৷ থাকিতে দেখা 
যায়। গ্রীষ্মের দাবদাহ ও মধ্যান্তে মার্তান্তের করজ।লে থাকেন তিনি 

নিষিবকার। কজ শ্রাবণের উন্মত্ত জলধার! মাঁথার উপর দিয়! চলিয়! 
যায়, ধ্যানতন্ময় সাধকের সেদিকে কোন খেয়ালিই নাই। কয়েকটি 

বর এভাবে অতিবাহিত হয় । 

গুরু মৎস্য্দরনাথের কৃপায় এবং দেবীর বরে ইতিপূর্ব্বেই গোরথনাথ 

অফ্টসিদ্ধি অন্ধ্ন করিয়াছেন। অপরিমেয় যোগৈশ্বর্ধ্যও হইয়াছে 

করায়ন্ত। এবারে আসিয়! উপস্থিত হয় প্রক্কৃতিবশীত্বের দুর্লভ শক্তি। 

মাসের পর মাস ধানস্থ ও সমাহিত থাকার পর এক এক দিন 

গোরখানাথ নয়ন উন্মীলন করেন । প্রকৃতি তাহার সেবার জন্য আগাইয়! 

আসে কিন্করীর মত। ক্ষুৎ-পিপাসার উদ্রেক হওয়া মাত্র অরণ্যের 
বুক্ষ হইতে পতিত হয় কত স্থপক রসাল ফল। গড়াইয়৷ গড়াইয় 

এগুলি উপস্থিত হয় মহাসাধকের পদপ্রান্তে । 

একাদিক্রমে কয়েক মাস হয়তো ধ্যানস্থ হইয়া কাটাইয়াঞ্থেন ৷ 

হঠাৎ একদিন দেহবোধ ফিরিয়া আসে, ইচ্ছা জাগে শীতল জলে আন 

সমাপনের জন্য । সরোবরের ক্রীড়ারত হৃস্তীগুলি অমনি ব্যাকুল হইয়। 

ছুটিয়া আসে, 'মহাযোগীর সারা দেহে বর্ষণ করিতে থাকে শুণ্ত-বাহিত 
জলধারা । . 

্বেচ্ছাময় গোরখনাথ প্রায়ই কঠোর পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেন। 
ব্রত উদ্যাপন শেষ হইলেই আকাশের গায়ে ভাজিয়া৷ উঠে জলভর' 

 স্তামল মেঘপুঞ্জ। অজত্র বর্ষণের মধ্য দিয়া তাহা হোমকুণ্ডের আগুন 
-্ষ্ত 



মহাযোগী গোরখনাথ 

নিভাইয়া দেয়, পিক্ত ও রসন্সিগ্ধ করে মহাযোগীর তপ্ত দেহ। প্রকৃতির 
স্বতঃহ্র্ত দেবা এমনি করিয়া সতত মাগাইয়া আসে শক্তিধর 
মহাসাধকের উদ্বেশে । 

এই সরোবরের তীরে বাকো বসর কঠোর সাধন! করারুপর 

গোরখনাথের অভীষ্ট কথঞ্চিত পূর্ণ হয । ইষ্টদেব শিবের সাক্ষাৎ লাভ 
করিয়া তিনি কৃতার্থ হন। 

স্নেহপুর্ণ বচনে দেবাদিদেব কঠেন, “বস গোরধনাথ, তোমার জন্ম 
হয়েছিলো আমারই বরে, তাই সাত্বিক সংস্কার নিয়ে তুমি হয়েছিলে 
আবির্ভৃত। এবার তোমাব সাধনায় প্রসন্ন হযে, তোমায় আমি বর 
দিলুম ; কায়াপিছ৷ ও নাথত্ব তুমি অর্জন ক'র।” 

কৃতার্থ সাধকের তুই নয়নে ঝরে আনন্দের অশ্রধার। ' ইঞ্টদেবের 
চরণে বার বার লুটাইয়া তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। 

্ব্লকাল পরেই আবাৰ শোনা যায় স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর ' দেবার্দিদেব 
কহেন, “বৎস, তোমাব তপঃপ্রভাবে এই সাধনপীঠ পবিত্র হয়ে উঠেছে, 

এখন থেকে বহু মুমুক্ষু সাধকের আগমন ঘটবে তোমার কাছে। 

তাদের তুমি সাহ্কাযয ক'র ।” 

“প্রভূ, সে তো আচাধ্যের কাজ। এই গুরু দায়িত্বভার নেবার 

ইচ্ছে আমার কোন দিন হয়নি। ইষ্টৰপে আজীবন ভজন! করে 

এসেছি আপনাকেই । আপনার সর্ববপাশমুক্ত, সদাবৈরাগী, শুদব-বুদ্ধ- 
মুক্ত স্বরূপকেই রেখেছি আমার আদর্শ ক'রে। এবার ভক্ত .সাধকদের 

টেনে আমায় আবার জড়ানো কেন ?” 

ম্মিতহান্তে শিব কহেন প্বতস, এ তো তোমার নিজের কাজ নয়, 

এ যে এশ্বরীয় কাজ। সাধনার মন্নকথা হচ্ছে জীবকে শিবে পরিণত 

করা। ' এক একটি জীব দিব্য আলোকবপ্তিকা হয়ে জলে উঠমবে-- 
আর তা থেকে প্রজ্ৰবলিত হবে আরো অজম্র আলোর শিখা । এই 

পরল্পরা তো৷ ভাদেরই রক্ষা করে চলতে হবে,যারা ঈশ্বরের ট্িহ্চিত 
সেবক। তুমি যে তাদেরই একজন ।” 



ভারতের সাধক 

বলিতে বলিতেই স্বর্গায় আলোকচ্ছটা সংহরণ কঞ্গিয়া৷ দেবাদিদেব 
ুহুর্তমধ্যে অস্তরীক্ষে অনৃষ্য হইয়া গেলেন । 

যোগীবর গোরখনাথের সাধনৈশ্বর্ষ্যের বিপুল খ্যাতি ও নানা 
কাহিনী অনতিকাল মধ্যে এই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে । 

মানসসরোবরের চারিদিকে ধীরে ধারে জড়ো হইতে থাকে সাধনকামী 
যোগী সন্ন্যাসীর দল । গোরখনাথের তপন্তাদীপ্ত রূপ, অসামান্য ত্যাগ 

তিতিক্ষ। ও ব্যক্তিত্বে অচিরে তাহারা আকুষ্ট হইয়া পড়ে । অনেকে 

আশ্রয় পায় তাহার চরণে । অচিরে এই অঞ্চলটি সিদ্ধ সাধক 

গোরখনাথের নামানুসারে পরিচিত হইয়া উঠে গোরখপুর নামে | 

রসেশ্বর-সাধনা কায়াসদ্ধির একটি প্রাচীন পন্থা । জরা মরণহীন 

সম, দিব্যদেহ বা “রসময়ী তন্ু* আশ্রয় করিয়া এই পন্থার 

সিদ্ধযোগীর! ভ্রিলোকের সর্বত্র বিচরণ করিতে পারেন বলিয়া প্রসিদ্ধি 

আছে । এই সম্প্রদায়ের নেত' অললাষ প্রভু ও গোরখনাথের শক্তি 

সংঘর্ষের এক চাঞ্চলযকর কাহিনী উত্তর ভারতে প্রচারিত আছে 

পে বার অললাম দ্বুরিতে দ্বুরিতে গোরখপুরে আসিয়া 
পৌহছিয়াছেন ! গোরখনাথের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া 
সদলবলে তথাঁন তাহার সাধনগীঠে গিয়া তিনি উপস্থিত। 

কথ প্রসঙ্গে কায়াসিদ্ধির তত্ব নিয়। উভয়ের মধ্যে বিতর্ক শুরু 

হইয়া "যায়। নিজ পন্থার গৌরব বাড়াইতে অলজাম বড় বেশী 

উৎসাহী ম্চাই রসেশ্বর দর্শনের গুনগান করার সঙ্গে নাথ-সাধন 

প্রপালীর নিন্দাও তিনি শুরু করিয়া দিলেন। 
গোরখনাথ একথা শুনিয়া মহ] উত্তেজিত। সরোষে কহিয়া 

উঠিলেন, “আচার্য্যবর, ধুক্তিহীন শুন্তগর্ভ কথা বলে তো কৌন 'লাভ 
নেই! আর অনর্থক এই বিতর্ক ও নিন্দাবাদেই বা কি প্রয়োজন ? 

বরং আঁন্ুন, নাথযোগীর কায়াসিদ্ধি কি বস্তু, তার একটা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ আমি এখনি আপনাকে দিচ্ছি ।৮ ্ 
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«এ অতি উত্তন প্রস্তাব,” সোতসাহে অল্লাম-প্রভু উত্তর দেন। 

“আমি আপনার সামনে দাড়ানো রয়েছি । এ তীক্ষ ড়া দিয়ে 

আপনি আমায় আঘাত করতে থাকুন, আমার এই সিদ্ধ দেহের একটি 

রোমও যদি আপনি কর্তন করতে পারেন, তবে স্বীকার করবো 

সিদ্ধাচার্ধ্যরূপে গণ্য হবার কোন অধিকার আমার নেই ।৮ 

অল্লাম প্রভু বারবার সঙ্জোরে আঘাত হানিতে থাকেন, কিন্ত 
গোরখের সিদ্ধদেহের কোন তারতম্যই ঘটিতে দেখা যায় না। শুধু 

বারবার শুন] যায় আঘাতজনিত ঘোর শব্খ। 

অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অল্গাম নহাস্যে বলিয়া উঠেন, “ওহে নবীন 

নাথযোগী, আমি স্বীকার করছি-_তোমার দেহের একটি রোমও স্থান- 

চ্যুত করা যায়নি, ছিন্নও হয়নি । কিন্তু ভায়া, খড়গাঘাতের ফলে শব্ৰ 
উখিত হবে কেন? তবে নিশ্চয় কোথাও কোন একটা সংঘর্ষ হচ্ছে। 

সত্যকার পিদ্ধদেহ বা |দব্যদেহ হবে মহাকাশের মত শব্খহীন, বিকার- 

হীন । তোমাএ গুরু মতন্তেন্দ্রনাথত। জিজ্ঞেস কারো, তার শিল্টের 
কায়া।সদ্ধি কেন এখনো। পুর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি ” 

অতঃপর অল্লাম-এভু গোরখকে আহ্বান জানান তাহার নিজ- 

দেহের সিদ্ধত্ব পরীক্ষার জন্ত ৷ শাণিত অস্ত্রধারা গোরখনাৰ উপধুণপরি 
আঘা কাসতে থাকেন, কিন্ত আচাব্যের দেহের বিন্দুমাত্র বিকার ব। 

বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা গেল না। এসিদ্ধদেহ যেন নীরব নিষ্পন্দ 
একখও মহাকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ১.) 

এবার গোরখের দিকে ভাচ্ছিঙ্যভরে তাকাইয়া অল্লাঞ্ণ জয়গর্বের 

হো-হে। করিয়া হানিক। উঠেন । তারপর ভক্ত শিগ্তাগণসহ ধীরে ধীরে 

সেস্থান হইতে নিষ্্ান্ত হইয়া যান। 
গোরখনীথের মাথায় ভীড় করিয়া আসে চিস্তারাশি। এযাবৎ, 

কঠোর সাধন! তিনি কম করেন নাই। গুরু তাহার.উপর কৃপা বর্ণ 
করিয়াছেন অকৃপণ ক'রে, শিব-বরে কায়পাদ্ধি, ও নাথত্ব লাভও সমপ্রতি 

তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্ত কায়াসিদ্ধির মধ্যে কোথায় কোন্ 
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সুঙ্মতম স্তরে যেন একট] ফাক রহিয়া গিফাছে। তবে কি তাহার 
নিজের কোন ক্রুটির ফলে সাধনা আজো পূর্ণ।ঙ্গ হইতে পারিতেছে 
ন1? গুরু মহারাজ কাছে থাকিলে, সব কথা হযতে। জান। যাইত । 

বারবার তাই অন্তরে উঠে আত্তি__কোথায রহিয়াছেন তাহার 
গুরু শিবন্বরূপ মংস্বেন্দ্রনাথ ? কখন, কিভাবে পাইবেন তাহার দর্শন ও 

সাধন-নিদে শ ? 

সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়৷ সঙ্কল্প করিলেন, গুক কোথায় আত্মগোপন 

“করিয়া আছেন জানা নাই। কিন্ত এবাব তাহাবৰ বর্তমান অবস্থিতি 

নিজ শক্তিবলেই তিনি জ্ঞাত হইবেন । 

ধ্যানাবিষ্ট হইতে না হইতেই তাহার দৃষ্টি প্রসাবিত হইযা গেল 
সুদুর পূর্বাদেশে, কদলীরাজ্যে-__কামবপে ।১৯ কিস্ত একি অবিশ্বান্ত 
কাণ্ড! মহাশক্তিধর গুক, যিনি অঘটন-ঘটন-পটিযান, তাহাকে তো 

সেখানে স্ব-স্বৰপে বিরাজমান দেখিতেছেন না? শত শত বপস। তরুণী 

দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। নাথধর্মের আদর্শ, এতিহা ও নিজ সাধনার 

এম্বরয্য বিস্মৃত হইয়। তিনি ভোগন্বখে ডুবিয়া আছেন মনে হইতেছে, 
আয়ুক্ষালও তাহার আর বেশী নাই। 

, কামরূপ নারীরাজ্য-ইন্দ্রজালের রাজ্য । এখানকার মায়াবিনী 
রূপের ফাদে মতন্ডেন্্রণাথকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন একি তাহার 

হঃসহ অবস্থা! এখনি যে ইহার প্রাতিকার চাই। 

সঙ্গে সলেই গোরখনাথ তাহার সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা! শ্থির করিয়া 
ফেলিলেন। হয়তে। কোন প্রারন্ধবশে গুরু এই হুর্ভোগ ভুগিতেছেন। 
তাহার উদ্ধার সাধন ষে কোন উপায়ে করিতে হইবে, আর এজন্য 

গোরখ. কাজে লাগাইবেন তাহার যোগ-লামর্থা | 

»কদলীরাজ্যের অবস্থিতি সম্পর্কে ভট্টশালী, শহিছুল্লাহ রাজমোহন নাথ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন । তবে মায়াবিনী স্ত্রীরাজয হিসাবে আঙাদের 
মনে হয়, ইহা! কামরূপ । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কাশ্মীরের প্রখ্যাত এঁতি- 
হালিক কঁহনন রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক প্রাগংজ্যোতিফপুরের স্ত্রীরাজ্য জয় করার 
কথা লিখিয়াছেন। কাজেই আমাদের বণিত ভ্্রীরাজয একটি এঁতিহাসিক সত্য। 
কত 
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সহ্ল্প কার্ষে পরিণত হইতে দেরী হইল নাঁ। যোগবিভতির বলে 
মহাযষোগী গোরখ ত্ক্ষণাৎ উড্ভীয়মান হইলেন অভ্তরীক্ষে . মুহুর্তমধ্যে 

উপস্থিত হইলেন আসামের সেই নারী-শাসিত দেশে । 

রাজ্যে প্রবেশ করার পথেই যোগী জালন্ধরীপাদের সঙ্গে তাহার 

দেখা । মতস্তেন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই জালন্ধরীর ঠোটে 
রহস্যময় বাঁকা হাসি খেলিয়! গেল। কহিলেন, “ওঃ, তুমি দেখছি 

কোন খোঁজ থবরই রাখো না। তোমার গুরু যে যোগসিদ্ধি-টিদ্ধি সব 

ছেড়ে দিয়েছেন, বিভোর হয়ে রয়েছেন এখানকার রূপসীদের প্রেমে 

এ রাঁজোর রাণী মঙ্জলা আর কমলার মায়ার কৃহকে তিনি যে 

একেবারে আত্মবিস্মৃত 1? 

গোরথনাথ ত্রস্তপদে কদলীর বাজপুবতে আসিয়া উপস্থিত । 

রাণীর! মহাসতর্ক, মহক্যেন্্কে সব সময়ে আগলাইয়! ব্াখেন, বিদেশ 

হইতে যে সশ যোগী সন্গ্যাসীরা আসেন তাহাদের সহিত কোনক্ষেই 

তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়! হয় না। 

ভাবিয়া চিস্তিস্র। গোরখনাথ যোগবলের সাহাযা নিলেন। রূপসী 

রঙ্গিনী নর্তকী বেশ ধারণ করিলেন মুহুর্তমধ্যে । তারপর এই 
মোহিনীর সাজে মাদল হস্তে নিয়া নাজ সভাম্ব ম্/স্যন্দ্রনাথের সম্মখে 

গিয়া তিনি উপস্থিত বাংলার লে'কগাথায় যেগীবরের লীল - 

অভিনয়ের এ চরিত্রটি বড় মনোরম হইয়া! ফুটিয়। উঠিয়াছে ।-- 

দেহ রূপ গুণ গোক্ষদুরে তেয়াগিয়া 

স্ত্রীর রূপ ধরে গোক্ষ মায়! ত পাতিয়া। 

কাল ধল ধূলে কেশ আমোদিত করি 

বিচিত্র কানড় ছান্দে বান্ধিলল কবরী: 

ভাহে বেড়ি সরু তরু কুস্থমের মালা 

মেঘরাক্ত মধ্যে যেন পড়িছে বিজল! | 

অঙ্কুলে অঙ্গুরি পরে কনক-অন্থিকা 
পিঠে পাটথোপ দোলে নামে মধুরিক1! 

ভাঃসাঃ( ৭) ৩ ৩৩ 



ভারতের সাধক 

বিচিত্র পাটের ভুশি মেঘগঙ্গাজল 

নাঁন] চিত্র ধৌত তাহে দেখিতে উজ্জ্বল। 

কপালেতে সাজাইল দিয়! পত্রাবলি 

এমন সিন্দুরের ফোট। পরিলা স্বন্দরী | 
রূপসী নর্তকীর সাজে সচ্ভিত গোরখকে দেখিয়! রাজসভায় 

আলোড়ন উঠিল । এদিকে গোরখ কিন্তু বিপদে পড়িলেন, মনোহারিণী 
তরুণীর বেশে মৎস্যেন্দ্রের দরবারে প্রবেশের অধিকার তো! পাইয়াছেন, 

কিন্তু তাহার কাছে বক্তবা উত্থাপনের সুযোগ কই ? কুহকিনী নারীরা 

চারিদিকে | তাহাদেরই মায়াপাশের বিরুদ্ধে তিশি বলিতে আসিয়াছেন, 

একটু কিছু বলিতে গেলেই তাহার অনর্থ বাঁধাইয়া বসিবে । আত্মবিস্মৃত 
গুরুর কানে কানে গোপনে পূর্ববজীবনের কথা তুলিবেন, পূর্ববস্থত 

জাগাইয়া তুলিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহারও উপায় নাই। 
ভাবিয়া! চিন্তিয়া গোরথনাথ তাহার মাঁদলের ধ্বনিতে সঞ্চারিত 

করিলেন যোগশক্তি । সেই ধ্বনি ও স্থরলহরীর মধ্য দিয় গুরু মণ্স্তেন্্র 

শুনিলেন শিষ্যের আকুল আবেদন, উপলব্ধি করিলেন তাহার নিজের 

চৈতন্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা । নৃত্য ও মাদল বাদনের মাধ্যমে গোরখের 
এই তত্ব আলাপনের কাহিনীটি বড় অপুর্বব। আমাদের পল্লীকবিদের 
প্রতিভার স্পর্শে এ কাহিনী বড় রসমধুর হইয়া উঠিয়াছে__ 

টিম টিম করিয়া মাদলে দিল সান, 

কর্ণপথে যেন কত আবৃত হইল প্রাণ । 

তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত, 

সর্বপুরী মোহিত করিল গোখ নাথ । 

লঙ্গ হাল দুই দূতে বাহে তাল, 

বামকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল । 

নাচস্তু যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর, 

শুগ্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর | 

নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে, 
৩৪ 
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কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে । 

হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে, 
আপনে ডুবাইলে ভরা, গুরু মোছন্দরে। ও 

মাদলের বোল বারবার ধ্বনিত হইতেছে, আর মত্ম্যেন্দ্রের কানে 

তাহা পৌহিতেছে বিস্মৃত ষোগসাধনার নৃতন সঙ্কেতরূপে। কায়া 
সাধনার সিদ্ধি ও যোগী-জীবনের পরম এশ্বর্্য গুরু আপন ভগ্যদোষে 
হারাইয়। বসিয়াছেন। তাই শক্তিধর শিষ্য গোরখনাথ আজ তাহার 

পুনরুদ্ধারে ব্রতী! অবশেষে তাহার এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হইয়। উঠে, 
মানসপটে গুরুর পূর্ব গীবনের বিস্মৃত অধ্যায়টি ধীরে ধীরে উন্মোচিত 

হইতে থাকে । র্বপসী নারীকুলের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া, উদ্ধারকর্তী 

শিষ্বের হাত থরিয়। রাজপুরী হইতে তিনি নিজ্রান্ত হইয়া পড়েন । 
কদলীী রাজ্য অতিক্রম করিয়াই কিন্তু মণস্তেন্্রনাথ ধারণ ক/(বশ 

ঠাহার অপরূপ লীলাময় ঘুণ্তি। দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিক স্থুল 

দেহটি পরিণত হয় জ্যো তন্ময় দিব্য দেহে। আকাশপথে তখনি তাহ! 
তীব্রবেগে ধাবিত হয়। যোগ যুক্ত হইয়া! গোরখনাথও উড়িয়। ৮লেন 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে । 

মুহুর্তে উভয়ে পার হইয়া চলেন প্রায় হাজার মাইল পথ, তারপর 
গে!দাবরী তীরে এক বনমধ্যে আসিয়া একযোগে ভূতণে অবতরণ কর্ধেশ। 

সম্মুখে, গহন অরণ্যের মাঝথানে বিরাজিত এক ক্ষুদ্র ভজন কুটির। 
বিস্ময়বিষ্ষারিত নয়নে গোরখনাথ চাহিয়া দেখেন, গুরু মৎস্যেন্্ণ!থ 

স্থলদেহে সেথাশে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। আর তাহার সম্মুখে 
কয়েকটি সেবক ভক্ত যুক্তকরে বসিয়া আছে। 

বিস্ময়ের উপর রিম্য় ! গুরুর যে দিব্যদেহ অনুসরণ কাদয়! তিশি 

এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন-__ধীরে ধীরে তাহা সম্মুথে উপবিষ্ট 

গুরুরই দেহে মিশিয়া গেল। 
এক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড? গুরুদেব মওস্ভ্দ্রনাথ তবে কি 

ইতিপূর্বে কদলীরাজ্যে ছিলেন না? সেখানে গিয়া গোরখনাথ 
৩৫ 
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এতদিন যাহা কিছু দেখিয়া! আসিলেন, যাহ! কিছু করিলেন, সবই কি 

তবে স্বপ্ন? অথব! তাহার মায়াবিভ্রম ? 

গুরু সম্প্রতি আসামে গিয়াছিলেন কিনা জিপ্রাসা করতেই 

দেবকরা হাসিয়া উঠিল । কহিল, “গত কয়েক বৎসর যাব গোদাবরী 

তীরে, এই পবিভ্র ভূমিতেই যে তিনি রয়েছেন সংধাপনত। একদিনের 
তরেও তো! এ স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় নি। 

সেই মুহূর্তে গোরধনাধ টপলব্ধি করিলেন, গুরু তাহাকে বিভ্রান্ত 
করিয়াছেশ মায়ার খেলায়। কদলীরাজ্যের সব কিছু ঘটন্। তীহারই 
রচিত ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু নযু' সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে 

তীব্র অনুতাপ। যে গুরু নাথধঘোগে মহাসিদ্ধ, মহাজ্জানের অধিকারী, 

দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সতত যিনি সিদ্ধধোগী সন্নাসীদের মুক্তি এ 

জ্ভ'ন বিতনণ করিয়া ফিরেন, সেই গুরুকে উদ্ধার কবার প্রশ্ন উঠে কি 

করিয়া? যাহার কৃপায় অপরিমেয় যোগসিদ্ধি গোরখনাথের করাযত্ত 

হইয়াছে, সেঈ মহান আচার্ধ্যক তিনি উদ্ধার কৰিলেন, এমন উদ্ধত 
চিন্তা কি করিয়! তাহার মনে স্থান পাইল? 

ধ্যান-সমাহিত সিদ্ধাচাধ্য মংস্যন্দ্রনাথ এবার ধীরে ধীরে নয়ন 

উন্মাললন করেন । ন্েহপূর্ণ স্বরে কহেন, “বৎস গোরখনাথ তুমি ঘা 
ভাবছো, তা, যথার্থ। কর্দলীরাজযে আমি মায়াপুরী* নিশ্মা 

করেছিলাম তোমারই কল্যাণ ও শিক্ষার জন্য 1” 

অনুতাপের স্থুরে, যুক্ত করে গোরখনাথ কহিলেন, প্রভূ, “কিদলী 

ছেড়ে আপনার গোদাবরী তীরের এই আশ্রমে পৌছুবার পরই আমার 
চৈতন্যোদয় হয়েছে! বুঝেছি, আপনার শক্তি ও জ্ঞানের পরিমাপ 

নেই, আপনার পক্ষে সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ হবার প্রশ্ন ওঠে নাঁ। 
“বৎস, নাথযোগীর পরমকাম্য সম্পদ মহাজ্ঞান লাভের যোগ্যতা 

তুমি লাভ করেছো, সিদ্ধদেহ থেকে দিব্যদেহে উত্তরণের সময়ও 

তোমার হয়ে এসেছে । তোমার সপ্তধাতুময় দেহ ষোগাগ্রিতে দগ্ধ 

১। কল্যাণ, সম্ত অহ্ন--পূঃ ৪৮০-৯১-- নাথ সম্প্রদায় কি মহালিদ্ধ 
উত 
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হয়েছে সত্য, কিন্তু গোরখনাথ, তোমার এই অধ্যাত্ব-রূপান্তরের পথে 

বড় বাধা হয়ে দ্াড়িয়েছিল তোমার অতিরিক্ত নৈষ্টিকতা আর 

শুদ্ধতাজনিত সূক্ষ্ম অহংবোধ। আমাদের নাঁথধর্ণ্ন, যোগ ও অস্ত্র এই 
যুখা ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অথচ তন্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রসাধনার আচার 
আচরণকে ভুমি মনে মনে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলে, বস '” 

«আপনি ঠিকই বলেছেন, গ্রভূ। সহঙ্ঞাত সংস্কারবশেই আমি 
হয়তে। এটা করেছি |” 

“ভ্যা, আর এই কারণেই আমার প্রচারিত কৌলযোগিনী তত্ব 

তোমার তেমন মনঃপুত হয়নি । বৎস, জন্মাম্তরের সংস্কার ভস্মীভূত 

না হলে, আত্মাভিমানের প্রচ্ছন্ন কটাটি দূর না করলে, নাপযোগে 

সিদ্ধির চরম স্তরে তো তোমায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তাইতো আমায় 

এত কাণ্ড করতে হলো '» এবার হয়তো! বুঝেছো, অ'মাদের নাথমার্গে 

ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধন্ই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য ।” 

যুক্ত করে, নত শিরে গোরখনাথ গুরুর তত্ব-উপদেশ স্বীক'র 
করিয়া নিলেন। সবিনয়ে কহিলেন, “আজ্ঞে হ্যা, আপনার কৃপায় 

আজ বুঝতে পারছি__ 

একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগাশ্চৈককরে ত্বয়ম্ 

অলিপুস্ত্যাগভোগাভ্যাম্*.-" 1” 

এবার স্বন্তির নিংশ্বাস ছাঁড়িলেন গোরখনাথ ! শুদ্ধ সংস্কার নিয়াই 

তিনি অন্িয়ভেন, তারপর জাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছেন 

পবিত্রত] ও ব্রহ্মচর্য্যেদ ভিত্তির উপর | রুচ্ছু ও তপশ্চর্ধ্যার কঠোরতা 
এ জীবনে কম করেন নাই। এসবের ফলে অবচেতন মনে সুঙ্ষম 

১। নাপিক ও বোম্বাই অঞ্চলে পুরাতন জনশ্রুতি আছে যে, গৌরখগুক 
মংস্যন্দ্র শিষ্যের অহংবোধ নষ্ট করার জন্য মায়াজালের স্থষ্টি করেন এবং রষনীর 

মোহে আবদ্ধ হওয়ার এক মিথ্যা লীলা-অভিনয় করেন । বোম্বাই অঞ্চলে জনপ্রিয় 
নাটক মায়ামচ্ছীন্দর-এ মংস্যেন্্রনাথের এই লীলামাহাক্ম্ের বর্ণনা আছে। 

৩৭ 
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আত্মাভিমান অবগ্তই কিছুট! জাগিয়াছিল এবার গুরু তাহা নিশ্চিহ্ন 
করিলেন, পরিশুদ্ধ আধারে জ্বালাইয়া দিলেন পরম চৈত্ষ্ের জ্যোতি । 

শিষ্াকে মতস্যেন্ত্র শ্নেহভরে নিকটে ডাকিলেন । কছিলেন, «বশুস, 

গোরথ, তুমি নব চেতনায় উদ্ব দ্ধ হয়েছো, কায়াসাধনা তোমার হয়েছে 
পূর্ণাজ, তছপরি রাজযোগের নিগুঢ় তত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে তোমার 
সততায় । এবার তৃমি দেশের দিক দিগন্তে গিয়ে নাথ-সাঁধনপন্থার প্রচারে 

ব্রতী হও। পরমতত্ব বিতরণ ক'র প্রকৃত অধিকারী সাধকদের |” 

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যদিইব। গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, আবার কি 
তাহাকে হারাইতে হইবে ? গোরখনাথের দুই চোখ ছল ছল করিয়া 

আসে । কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য না করিয়াই বা উপায় কি? 
পরদিন স্থান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন । ভক্তিভরে মতস্যেন্দ্রের 

পাদবন্দনা করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “বৎস, তোমায় আমায় 

বিচ্ছেদ কি ক'রে হতে পারে ? তোমায় ঘে আমি পূর্ণরূপে অঙ্গীকার 
করে নিয়েছি। ঘখনই যেখানে থাকবে, সেখানেই আমায় তোমার 

পাশে পাবে--কি গ্রচ্ছন্নে কি প্রকাশ্যে 1” 

অতঃপর ভারতের বনু পবিত্র তীর্থ গোরখনাথ পরিক্রমণ করেন 

এবং এই স্থযোগে অজত্্র শৈব সাধককে দান করেন দীক্ষা ও সাধন | 

ভাহার কুপালীল' ও ধোগবিভূতির বিস্ময়কর এই্বরধ্য এই সময়ে নান! 
স্থানে প্রকটিত হয়। ভক্ত জনসাধারণ ও যোগী সাধকদের কাছে 

গোরখনাথের এই কাহিনীগুলি আজ প্রিয় হইয়া রহিয়াছে।. 

গোরখনাথের গুরু মৎ্স্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মহাসমর্থ সাধক। 

সমকালীন ভায়তের শ্রেষ্ঠ কৌলাবধূত। তীহান রচিত «কীলঙজ্ঞান- 
নির্ণর' এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এ দেশের শৈব, শ!ক্ত ও বৌদ্ধ 
সাধকদের মধ্যে এই গ্রন্থের মর্যাদা অপরিসীম । 

নেপালের রক্ষক ও অভিভাবকরূপে মতস্েন্্র দীর্ঘকাল পূজা! পাইয়া 
আসিতেছেন ৷ নেপাল ও তিববতের বৌদ্ধদের মতে, তিনি হইতেছেন 
০ 
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প্রভু অবলোকিতেশ্বর_ধাহার উপর এ যুগের ভার বহনের দায়িত্ব ন্যস্ত 

রহিয়াছে । কিন্তু নেপাল ও তিববতের বৌদ্ধরা মতস্তেন্ কে বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসী বলিয়া যত গৌরবই করুক না কেন, আসলে তিনি বৌদ্ধ 
মোটেই ছিল্সেন না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে 

মস্তেন্্রর স্ুবিখ্যাত কৌলগ্রন্থ আলোচনা! করিলে তাহাকে কখনই 
বৌদ্ধ বলিয়া মনে কর! যায় না। বাস্তবিকপক্ষে দেখ! ঘাঁয় নাথ- 
সাধকদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুরূপে পরিচিত হইয়াও মৎস্যেন্্র বৌদ্ধদের 
উপাস্য দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন, অসামান্ত মর্যাদা পাইয়াছেন। 
ইহাই তীহার বৈশিন্ট্য।১ তাছাড়া! গোরখের কায়াবোধ গ্রন্থে তীহ'র 
উল্লেখ আছে পশুরম্তক বা পশুহত্যাকারীরূপেং । পশুহত্যার সহিত 

ধিনি জড়িত তিনি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ হইতে পারেন ন! 

মণ্ডস্যেন্্র সম্বন্ধে অবশ্টই আরে! বল! ধায়-__-“তিনি গোরক্ষের গুরু 

ও কানফাটা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নেপালেই তিনি শৈব ধর্মে 
প্রচার করেন। তিশি পাশুপত শৈব জন্যাসীরূপে নেপালে গমন 

করেন বল্গিয়। তাহার শৈব বিগ্রহ নেপালে রহিয়াছেও।” 

কৌলসাধনার অন্যতম শাখা ঘোগিনী-কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া ম্স্যেন্্র কীন্তিত। তাহার রচিত কৌলশাস্ত্র এক সময়ে পূর্বব 
ও উত্তর ভারতে খুবই প্রচারিত ছিল। কোৌলজ্ঞাঁন নির্ণয়ের শ্লোক__ 
“কামরূপে ইদং শান্ত যোগিনীনাং গৃহে গৃহে”_এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 

শুধু কামরূপ, পুর্বব ভারত, নেপাল ও তিব্বত কেন, সার। ভারতের 
উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তারিত হইয়াছিল এই মহাঁকৌল 

সাধকের আদর্শ ও সাধন প্রণালী । ভারত সীমান্তে সুদূর কাশ্মীরের 
সাধক সমাজেও সে সময়ে প্রচারিত ছিল মতস্যেন্দ্রনাথের স|ধনৈশ্বর্ষ্যে 

খযাতি। তাই দেখি, একাদশ শতকের বনুলশ্রুত সাধক ও দার্শনিক, 
১) শান £ বৌদ্ধগান ও ঠোহা_পৃ .৬॥ ২। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ 

£ এস, বি, এস-_ভল্যু ৬১৯ রি ৩। কল্যাণী মল্িক £ নাথ সম্প্রদায়ের 

ইতিহাস, দর্শন ও সাধন গ্রণালী-_-পু ৩৩ || 
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শৈবাগমের শক্তিধর আচার্ধ্য, অভিনবগুপ্তের রচনায় রহিয়াছে 
মণ্স্যেন্ত্র বা মচ্ছন্দবিভূর জ্্রতিগান__ 

রাগারণং গ্রস্থিবিলীবকীর্ণং 

যো জালমাতানবিতানবুত্তিঃ | 

কলোন্তিতং বাহ্যপথে চকারস্তায়ে 

স মচ্ছন্দবিভূঃ প্রসন্ন ॥ 

(তন্বালোক ১1৭ ) 

__জাঁল-বুননকারী হ্থুদক্ষ ধীবর তাঁর টানা-পোড়েন দিয়ে, গ্রন্থি 

আর ছিদ্রসহ বহু বিচিত্র জাল করে নিন্মীণ। এমনিভাবে বাহ্য জগতের 

স্থগ্রিজাল ধিনি সদা করছেন বয়ন- সেই মৎ্স্যেন্দ্র-বিভূ প্রসন্ন হোন্ 
আমার প্রতি । 

:শুস্যেন্দ্রের মতই মহাঁসমর্থ ও বনুকীন্তিত সাধক ছিলেন 
গোরখনাথ। গুরুর নিকট হইতে নাখধর্ম্ের দীক্ষা নিয়া, গুরুর 

নির্দেশিত পথে সাধনভজন সমাপ্ত করিয়া যোগী গোঁবখনাথ উত্দভাবন 

করেন এক নুূতনতর সাধনপথ। সে পথ তাহার স্বকীয় প্রতিভায় 
উদ্্রঙ্গ, তাহার অসামান্য পবিভ্রত1 ও সাধন-প্রজ্জায় কল্যাণময় 

গোরথেন ইষ্ট হইতেছেন উদ্ধরেতা মহাযোগী শিব-_-শিরে বাহার 
রুক্ষ জটার ভার, কণ্ে বিভূষিত হাড়ের মালা, পরিধান বাঘছাল। 

ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই ইন্টদেবকে পাইতে হইলে অনুসরণ 
করিতে হইবে কঠিনতম বৈরাগ্যের পথ, জয় করিতে হইবে নেহস্থিত 
মহাবায়ু, লাভ করিতে হইবে নাদসিদ্ধি। ভোগের পথে না গিয়। 
দেহর মহারসকে করিতে হইবে উদ্ধ/ায়ত। সহশ্রার ক্ষরিত অস্ত 

পান করিয়! গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত শৈবযোগীকে হইতে হইবে সাক্ষাৎ শিব। 

শিব-সিদ্ধ গোরখনাথ তাহার অনুগামীদের মধ্যে শিবেরই বেশভৃষা, 
ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুদ্ধতার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন | উত্তরকালে 

অবশ্ট নাথ সম্প্রদায়ে বামাচার ও পশ্বাচার-এর মতবাদ প্রবল হইয়া 
৪9 
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উঠিয়াছে, কিন্ত গোরখ তীঁহার নিজ জীবনে এ সবের প্রীধান্ত 

কোনদিনই দিতে চাহেন নাই | 

গোরক্ষবিজয়, ময়নাম্তীর গান এবং অন্যান্ত গ্রন্থ হইতে দেখ! যায় 

গোরখ কামিনী সংস্পর্শ হইতে মুক্ত ছিলেন । তিনি ছিলেন নিষ্ামতা 

৭ পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ । মতস্ডেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর 

গুরুর কৌলাচার ও তাদ্িকতার পথ তিনি অনুসরণ করেন নাই 

অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার উপদিষ্ট ঘোগমার্গের পথ । ত্যাগ ও 

বৈরাগ্যের পথে, শুদ্ধাচার ও বীর্ধ্য ধারণের পথে নাথসিদ্ধির এক 

নিজস্ব মার্গই তিনি আপন সাধনশক্তি এবং অলৌকিক প্রতিভার 

বলে রচনা করিয়া গিয়াছেন । 

গোরক্ষবিজয় এ উীল্লখত গোরখনাঁথের জম্ম কাহিনীর মধ্যে এই 

মহাযোগীর পরিশুদ্ধ সাধনজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে 

আছে আদি পুরুষের-_ 

জট| ভেদি নিকলিল ঘ'ত গোথ নাথ, 

সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধির কথা তাহার গলাত। 

এই গ্রন্থের কাহিনী ও তথ্যাদিতে মহাধোগীর এক অপরূপ শুচিশুত্ 

মহিমময় মূ্তি আমরা ফুটিয়' উঠিতে দেখি । গোরখ-চরিত্রের মুপ্যায়ন 
করিতে গিয়া সাহিতা-গবেষক ডর দীনেশ সেন লিখিয়াছেন, _- 

“গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যুধিকার ন্যায় শুভ্র, 
তাহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গ সাহিত্যের আদি যুগের একটি প্রধান 

দিক-নির্দেশক স্তম্ত। ইহ] বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি 

প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশাল অপ্রশ্রেশী 
যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ, গোরক্ষবজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ 

যুগ-নির্দেশক চিহ্ন । .এই চিহ্কের পর- ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের 

এলাকা, তখন ব্রান্ধণ আসিয়া সংস্কত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন, গ্রাম্য 

ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়! সংস্কৃত শব্ধ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সাঙ্জাইভেছেন 
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ভারতের সাধক 

এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও 

প্রেম কুনুমাকীর্ণ পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন |. *** 

গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন এক একটি করিয়! জয় করিয়' 

ইহুদিশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুষ্ঠিতভাবে হ্থৈর্বপরায়ণ। নারীর ললাট সোন্দর্য্য 
প্রেম নিবেদনের নব নব কষ্িপাথরে তাহার চরিত্র কতবার কধিত 

হইল- কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল, তাহা খাঁটি সোনা 
প্ববতী শিবের নিকট স্পর্ধ! করিয়া বলিয়াছিজেন, তাহার মায়ার 

নিকট যোগীর সাধন কোন্ ছার! অন্যান্ত যোগীরা রূপের জালে 
পড়িয়া! ধূত হইলেন, মীননাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ 

হইলেন, কিন্ত গোরখনাথের নিকট পার্ববতীর উচ্চ শির হেট হইল , 

দশম শতক হইতেই গোরখনাথ সার! ভারতে খ্যাত হইয়। 

আঁছেন অলৌকিক শক্তিধর সাধক ও শ্রেষ্ঠ যোগীরূপে। উত্তর ও 

পশ্চিম ভারতে তীহাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাঁধারণ। এসব 

অঞ্চলের অসংখ্য গ্রামে তাহার এবং তাহার উত্তর সাধকদের মহিম। 

ও যোগসিদ্ধি নিয়! অজশ্র গল্প গাথা রচিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক 

এঁতিহোর স্গি হুইয়াছে। বাংল! হইতে পাঞ্জাব, নেপাল হইতে 
রাঁজপুতনা, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান হইতে দাক্ষিণাত্য অবধি সর্বত্র 
তাহার সাধন! ও সিদ্ধির চমকপ্রদ আখ্যায়িকা বিস্তারিত | 

গোরথ' নিজে যোগসিদ্ধির শীর্ষে বিরাজমান, এক বিরাট শৈব- 
যোনী সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা__সাধারণ্যে যশহারা পরিচিত 

কানফাটাষোগী নামে। হঠযোগ ও রাজষোগের পুন্রজ্জীবনকারী 
মহাসাধকরপেও এদেশের ধন্মী সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার কীত্তি 

চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে । 

নেপালের গোর্থা জাতি ও গোর্খ1 রাজ্যের রক্ষক এবং অভিভাবক 

মহাপুরুষরূপে গোরখনাথ অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী । গৃহন্ছের 
৪২ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

কৃপালু আশ্রয়দাতা এবং দেব বিগ্রহরূপেও সেখানে তিনি এযাবৎ 
পূজ! পাইয়া! আদিতেছেন।১ 

গোরখনাথের নামাঙ্কিত বহু সরকারী মুদ্রা নেপালের বিভিন্ন 
রাজ-মামলে দীর্ঘদিন চলিয়া আসিয়াছে*, সেখানকার জন জীবনের 

মূলে গোরখের মাহাত্ম্য ও প্রভাব গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। 

নেপালে জনশ্রুতি আছে-গোরখ একবার নেপাঁলবাসীর উপর 
অত্ন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় সেখানে একা দিক্রমে বারো বৎসরকাল অনাবৃষ্ট 
চলিতে থাকে, রাজ্যময় হাহাকার উঠে। এই সঙ্কট সময়ে গোরখ-গুরু 

মতস্যেন্্রকে ছুটিয়! আসিতে হয় এবং তাহার কৃপায় বারিবর্ষণ ঘটে। 

গোরখনাথ শুধু ভারতের অন্যতম সিদ্ধাচার্য ও শৈবযোগী 
বলিয়াই পরিচিত নহেন, এদেশের সাধক ও সাধারণ ভক্ত নরনারীর 

দৃষ্টিতে তিনি অধিঠিত এক আরাধ্য দেবতারূপে। শিবের অবতাররূপে 
তিনি বনুস্থানে পূজিত হইতেছেন, এবং বহু শৈব মন্দিরে তাহার পুজা 
অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়' তবে কানফাটা-নাথযোগীদের মঠ 

মন্দিরেই তাহার বিগ্রহ বিশেষ ভক্তি-সহকারে অচ্চিত হয়। 

গোরথপুরে যোগীবরের গদি রহিয়াছে, সেখানকার মন্দিরে তীহাঁর 

চিরণ, দেববিগ্রহের চরণের মতই আরাধিত হয়। কাথিয়াওয়াড়ে ও 
শকলদীপে ভক্তের! তাহার 'চরণ' নিয়মিতভাবে পূজা করিয়া থাকেন ।; 

গোরখনাথের বিগ্রহ নান! স্থানে ষোগী শিষ্বেরা স্থাপন করিয়াছেন । 

গোরখমণ্ী পাটনের নয় মাইল পুবে, সরম্বতী নদীর তীরে অবস্থিত । 
পশ্চিমাঞ্চলের ইহা একটি বড় নাথগীঠ। এখানকার গুহায় গোরখের . 

বিগ্রহ পুজিত হয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সিদ্ধস্থানে ও 

ত্রিম্বকে গোরখনাথের মুগ্তি শ্রদ্ধাভরে রক্ষিত আছে । দমদমে গোরখ- 

বাশুরীর মুন্তিটি কয়েকশত বৎসর যাঁবং পুজা পাইয়া আসিতেছে । 
7১ সিল্ভ্যা লেভি £ ল' নেপাল-__ভল্যু ১, পৃঃ ৩৫২ ॥॥ ২। ক্যাটালগ জঅব.. 
দি করেন্স্ ইন্ গ ইও্ডয়ান মিউজিগাম £ ভি, শ্মিথ-ভল্য » পৃঃ ২৮৯-৯৩ ॥ 
৩। ডক্টর মোহন দিং-এর তে শকলঘ্বীপ মানে শকত্বীপ, আধুনিক শিয়ালকে|টের. 
নিকটস্থ একটি স্থান £ গোরখনাথ-_পৃঃ ৭৩ || 
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ভারতের সাধক 

ভারতের নানা অঞ্চলের কালভৈরব মন্দিরে এবং সাধক গুহার 

মন্দিরগুলিতে গোরখনাথের বিগ্রহ বিরাজিত দেখা যায় । প্রতি বৎসর 

দাং চাংড়া হইতে দেবী পাটনে একটি প্রস্তর-লিঙগ শোভাধাত্রা করিয়া 

নেওয়া হয় এবং তাহার পুজা করা হয়। ভক্তের মনে ক'রে এ 

লিঙ্গটিতে গোরখনাণের অধ্যাত্বপত্ত! নিহিত রহিয়াছে । বেলগাঁও-এর 
কানফাটা গুখারা গোরখনাথের মৃত্তি গৃহের একটি বিশেষ স্থানে 
স্থাপিত করিয়া ফুল বেলপাত। দিয়। নিত্য প্রণাম করে? আর মন্দিরে 

পুরোহিতের দ্বার তাহার বিগ্রহ পৃক্গ ক'রে নৈষ্িকভাবে। সাড়ম্বরে শখ- 

ঘণ্টা বজাইয়! এসব মন্দিরে ভোগান্ন নিবেদন কর! হয় এবং পুরোহিত 
ও ভক্তের সবাই মিজিয়! গোরখনাথের বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়৷ থাকে । 

প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান পণ্ডিত তেসিতোরির মতে, গোরখপন্থথী 
কান্ফাটা৷ যোগীরা প্রধানত উত্তর ভারত হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া 

পড়ে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারকালে ঘোগীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, 
কিন্তু হহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি গড়িয়া উঠে তখনই যখন বৌদ্ধবাদ 

জনজীবন হইতে অপস্থত হইতে থাকে-_আর ব্রাহ্মণ্যধশ্ম্ের মধ্যে 

ধীরে ধীরে দেখা দেয় নব উজ্জীবন। বৌদ্ধধর্ম্নের প্রচার ও প্রসারের 

দিনে তত্কালীন সমাজের বহু যোগীসাধক ইহার প্রভাব-গণ্তীর 

ভিতরে অনিবাধ্যরূপে আকধিত হইয়াছিলেন। আর গোরখনাথই 

সেই ধন্মনেত! ঘিনি পড়ন্ত বৌদ্ধসমাসে মিশিয়া-যাওয়। যোগীদের 

বাহিরে টানিয়! আনেন, নূতনতর ও সমৃদ্ধতর আধ্যাত্মিক ছত্রছায়। 
ভলে তাহাদের সমবেত করেন 1১ 

চলতি নাথধন্ম ও নাথ-যোগপন্থাকে উপনিষদের দর্শন ও সাধনার 

সহিত অস্বিত করাও ছিল এই মহান শৈবযোগীর এক বড় আবেদন । 
গোরখনাথ আচার্য্য শঙ্করের খুব বেশী পরবর্তী ছিলেন ন। এবং ব্রাঙ্গণ্য 
জাগৃঠি হইতে প্রেরণা পাইয়াই যে তিনি নাথপম্থের পুনর্গঠনে 
প্রয়াসা হইয়াছিলেন তাহাঁও নিশ্চিতরূপে ই বলা হয়। 

৯ এল, পি, তেসিভোরী--( যোগী কান্ফা্! ) ই-আর-ইঃ পৃঃ ৮৩৪ ॥ 
88 
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গোরখনাথের নৃতন ধন্মান্দোলনের আর এক বৈশিষ্টয-- ইহাতে 
জাতি বা! বর্ণের বিচার নাই। ইই্টদেব শিবের উপাসন৷ সবাই অবাধে 

করিতে পারে । অবধুত ও নাথ হওয়ার যোগ্যতা এবং জীবমুক্ত 

হওয়ার অধিকার যে কোন সাধকেরই রহিয়াছে । প্রয়োজন শুধু সমর্থ 
গুরুর নির্দেশে একনি্ভাবে সাধন করিয়া যা ওয়] । 

জাতিগোত্রের বাধাবন্ধহীন সর্বজনীন মুক্তির আহ্বান মধ্যযুগে 
স্পষ্টতরও সোচ্চার হইয়া উঠে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈত্যন্য প্রভৃতির 

আন্দোলনে | পূর্ববসূর্ী গোরথনাথ ও গোরখপন্থী যোগীসাধক উদার 
ভাবধারা! অবশ্যই মধ্যযুগের এই ধর্মাচাধ্যদের অনেকাংশে অনুপ্রাণিত, 

করিয়াছে, ব্যাপকতর অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি নিশ্্াণে সাহায্য করিয়াছে | 
ব্যক্তিত্বের উজ্জ্রলতা, সংগঠনশক্তি ও জাধনসিদ্ধির এশবর্ষে 

গোরখনাথ 'ছলেন দশম ও একাদশ “তকের শ্রেষ্ঠ ধর্্মনেতা। তীহার 
প্রতিষ্ঠা ও মাহা তাহার গুরু মতন্তেন্্রনাথকেও ছাঁড়াইয়া 
উঠিয়াছিল । পণ্ডিতপ্রবর জী. এ' শ্রীয়ারসনের মতে,_এ দেশের 

সমস্ত লোকগাথা ও আথ্যায়িকা হইতে স্পষ্টতই বুঝ! ঘায়, শব 
গোরখনাথ তাহার গুরু মংস্েন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক বেশী কীন্ডিমান, 
ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন 1৪ কান্ফাটা যোগী সম্প্রদায়ের 

প্রকৃত প্রবর্তক এবং ধারক বাহক ।৯ ছি 

কাণফাটার! যে মুলতঃ শৈব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই , তাহাদের 
ইস্ট হইতেছেন শিব, ঝকৃবেদে যিনি রুদ্ররূপে স্তুত। এই রুত্র ধ্ংসের 

প্রতীক-_মহ। ভয়ঙ্কর | যজুর্বেবদেই প্রথমে আমর তাহাকে ঈশ্বর এবং 

মহাদেব নামে অভিহিত হইতে দেখি | অথর্বববেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে রুদ্র 
হইতেছেন পশুপতি-_পশুজগতের অধিপতি! উপনিষদে লক্ষ্য করি, 

এই দেবতা রু্দ্রই হইয়!উঠিম়্াছেন জগশশ্রষ্টা, দেবাদিদেব-_-পরমপুরুষ | 
গোরখনাথী যোগীর| শিবের রুদ্ররূপের, ভয়াল সর্ববধ্বংসী রূপের 

উপাসনাই প্রধানত করিয়া থাকেন । মহৎ ভয়ং বজ্ঞং সমুগ্যতং-_এই 

এন্সাইক্লোপিডিয়া অব. রিলিজিয়ন্ আযাও্ এবিকৃস্্--পৃঃ ৩২৯ ॥ 
সিকি 
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রূুপেরই মনন চিন্তন তাহাদের কাছে বেশী কাম্য। কাল ভৈরবের 
বিগ্রহ তাহাদের অতি প্রিয়। যোনীলিঙ্গ ও শক্তিউপাসনায়ও দেখি 
তীহাদের প্রচুর উৎসাহ।১ তবে এই শিবকে আবার জগতের অষ্টা। জীবের 
চৈতন্দাতা এবং মঙ্গলদাতা পরম পুরুষরূপেও তাহার! আরাধনা করেন। 

শিবের সর্ববত্যাগী মহাবৈরাগা রূপটিই এই যোগাদের প্রিয় । 
এই রূপের তীহার শুধু ধ্যান মননই করেন না, নিজেদের চেহারায় 
এবং সাজ-সভ্জায়ও করেন ইহার অনুকরণ 

নাথধন্মের তত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধতত্ত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে 
ধারণ পোষণ করেন, (বীদ্ধতন্ত্র হইতে কালক্রমে ইহ! বিচ্ছিন্ন হইয়াছে 
এবং পরিগ্রহ করিয়াছে শৈবধর্ম্নের রূপ । কিন্তু এই ধারণার মুলে 
কোন সত্য নাই। আসলে নাখধণ্্ ভারতের স্থপ্রাচীন সিদ্ধমত 

হইতেছে উদ্ভৃত এবং ইহা তাহারই এক বিবগ্ত রূপ । এই জন্প্রদায়ের 
সিদ্ধ যোগীরা রসায়ন ও হঠযোগের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিতেন 

এবং এই সাধনাকে বলা হইত-_কায়াসাধন । এই সাধনার বলে 

সাধকের দেহ হইত পন্ক ও পরিমাণবেহীন, লাভ করিতেন তিনি 

জরামরণহীন অমর জীবন । 

ভেষজ ও রসায়ন প্রয়োগে যে যোগপিদ্ধি অর্জন করা করা যায়, 

যোগশান্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও সঙ্কলক খধি পতগ্রলি তাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন। যোগন্ুত্রের কৈবল্যপদে পাই- _জান্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ 

সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। এই হ্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়। মহামুনি ব্যাস ও 
বাচস্পতি বলিয়াছেন, ওষধি দ্বারা সিদ্ধি বলিতে ভগবান পতগ্জলি সেই 

ঘোগীদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন- রসায়নের প্রয়োগ দ্বারা ধাহার৷ 
- গোরখনাথ কান্ফাটাদের মধ্যে কয়েকটি দল তৃভীয় ও চতুর্থ শতক হইতে 

বাঙাচারের সাধন! গ্রহণ করিয়াছে । বাংল] ও হিমালয় অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাৰ 
পূর্বে বেশি ছিল । ইহাদের পঞ্চ মকার সাধনে আছে--মন্ভ, মাংস্ঞমতস, মুদ্রা, 
মৈথুন-মন্তং মাংসঞ্চ মুদ্রামৈথুনমেব মকার পঞ্চকখৈবচ মহাপক্িশনম্-_ 
যোগ, তক ও বৌদ্ধবাদের ্িশ্রণ ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে- ব্রীগল £ পৃঃ ১৭২ ॥ 
৪ 
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হুইতেন আগুকাম। ওঁষধি সম্পর্কে এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায়-_ 
জিদ্ধমার্গ ও তাহার শাখ। নাথমার্গ পতগ্রলির আগেও প্রচলিত ছিল । 

কায়াসাধন ও রসায়ন প্রয়োগের পথ অবলম্বন করিলেও 

নাথযোগীর1 বিশেষত গোরখন'থী কান্ফাটারা প্রধানত শৈববাদ ও 
রাজযোগের ধারা ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। নাখধন্রের মূল 

অবক্ত1 হইতেছেন শিব, এবং এই অশ্প্রদায়ের সর্ববাপেক্ষ। খ্য/তনাম1 ও 
শক্তিধর যোগী গোরখনাথকে সাধকের বহু সময়ে শিবাবতার 

বলিয়াই স্তব-স্ত্রতি করিয়াছেন, আরাধনা করিয়াছেন। এই ধর্মের 

অনুগামীদের ইঠ্টবিগ্রহ শিব। কান্ফাটা সাধক, সন্ন্যাসী ও যোগীরা থে 

সব পবিত্র স্থানে তীর্থধন্ম করিতে যায়, সেগুলিতে শৈবদেরই প্রাধান্য 

এবং মন্রিপগুলিতেও বিরাঞ্জমান রহিয়াছে শিবমৃত্তি বা লিঙ্গ। 
বেশভূষার দিক দিয়াও নাথযোগীর]1 যোগীশ্বর শিবকেই সদা অনুকরণ 
করেন' শিবের প্র্রিয় সিদ্ধি ও গঞ্জিক। সেবনে এবং শিবের গালবাদ্ত 

বম্-বম্ শব্দ উচ্চারণেও দেখ! যায় তাহাদের পরম উল্লাস। 

শুধু নাথপন্থী সাধকদের মধ্যেই নয়, ভারতের নানা শ্রেণীর শৈব 
উপাসকদের মধ্যেও যোঁগীবর গোরখনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম । 

বুদ্ধের পরবর্তী যুগে একমাত্র আচার্ধ্য শঙ্কর ছাড়া আর কোন 
ধর্্মনেতা তাহার মত এ দেশের ধণ্ম ও সমাজ-জীবনে এমন দূরপ্রস!রী 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। 

শন্করের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও দার্শানক তত্বের আলোকে 

সারা ভারতের সারস্বত জীবন উন্ভাসিত হইয়া উঠে। উপনিষদ, 
বেদান্ত ও গীতার যে জ্ঞানমার্গী ভাষ্য তিনি প্রচার করেন এদেশের 
ধন্মজীবনকে তাহ নূতন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করিয়৷ তোলে। 

সে তুলনায় গোরখনাথের অবদানও কম নয়। আমাদের দেশের 

ধর্মজীবনে প্রবল প্রাণ-স্পন্দন তিনি আনয়ন করেন, আর এই মহান 
এঁশীকর্্ম সম্পন্ন করেন সিদ্ধ শৈবযোগীদের নিগৃঢ় সাধনতত্ব প্রচারের 

মধ্য দিয়া। উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তের প্রামাণিকতা তিনি খুবই 
6৭ 
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মানিতেন যথাযোগ্য শ্রদ্ধাও দিতেন, কিন্তু অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 

করিতেন যোগক্রিয়! ও যোগ সিদ্ধির উপর | 

শঙ্কর ছিলেন ঈশ্বরদত্ত অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী, 
তাহার প্রভাব প্রধানত বিস্তারিত হইত আচাধ্য ও চিন্তাময়কদের 

মাধ্যমে। তীহাব্ প্রতিষ্ঠিত চারিমঠের সন্যাসীবর্গ ও তাহাদের শিষ্য, 
প্রশিষ্যের জনজীবনকে নবপ্রেরণায় উদ্বদ্ধ করিয়। তুলিয়াছিলেন । 

আর গোরখনাথের কর্ম প্রণালী ছিল অন্যরূপ। তিনি এবং তাহার 

উত্তর-সাধকের1! চলিয়াছিলেন যোগ ও তন্ত্রের নিগৃঢ় সাধনার পথ 

বাহিয়া__অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক সিদ্ধির পথ ধরিয়?! 

গোরখনাথের কাল নির্ণয় সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে নানা 
মত রহিয়াছে। পাঞ্তাব তাহার পুণ্যময় লীলার এক প্রধান স্থান। 
সেখানকার জনশ্রুতি ও গল্পগাখায়ও তাহার কৃপাধন্য শিষ্য গুগ: 

পুরণভগত, রন্ঝা, রসালুর নানা মনোহর কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে। 

এই সব শিষ্যদের এতিহাসিক কাল অষ্টম হইতে একাদশ শতক, তাই 

তাঁই গোরখনাথকে কোন মতেই তাহাদের পরবর্তী কালের লোক 
বলিয়া ধরা যায় না। ্ 

গোগীর্দাদ, ভর্তৃহরি, ভোজ, রাণী-পিঙগল৷ প্রভৃতি সম্পকিত 

কাহিনীর কাল বিচার করিলে যোগীবর গোবরখনাথের আবির্ভাব 

সময় ধরিতে হয় একাদশ শতকের আগে। 

কবীর ও শিখ ধর্মগুরু নানকের লেখায় তাহার নান! উল্লেখ মিলে: 

«গোরখনাথ কী গোর্ঠী'তে গোরখনাথের সহিত কবীর ও নানকের 
ংলাপ দেওয়া আছে। উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিত এই সংলাপের উপর 

ভিত্তি করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, গোরখনাথ, কবীর ও নানক 

প্রায় সমসাময়িক | কিন্তু “গোরথনাথ কি গোষ্ঠী”,-র এ সংলাপগুলি 
থে সত্য নয় এবং পরবর্তাকালের ভক্তদের কল্পনা প্রসূত তাহা কবীর 
নানকের ফৌহা এবং সমকালীন সাহিত্যের তথ্য হইতে স্থপ্রমাণিভ. 
৪৮ 



মহাযষোগী গোরখনাথ 

বাস্তবিক পক্ষে গোরথনাথ আবিভূতি হন কবীর ও নানকের কয়েক শত 
বৎসর পূর্বে । 

রাজপুতানার লোকগাথায় গোরখনাথ ও বাপ্সারাঁও-এর কাহিনী 

প্রচলিত আছে। মহাষোগী: কৃপায় বাঞ্পা একটি দুধারী তলোয়ার 

প্রাপ্ত হন এবং তাহার আশীর্ববাদে তিনি মেবারের সিংহাসন অধিকার 
করেন। বাপ্লারাও-এর রাজত্ব শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। 
রাজস্থানের এই এতিহাসিক তথ্য মানিয়া নিলে গোরথনাথের কাল 
আসিয়া দাঁড়ায় অষ্টম শতাব্দীতে । 

বাংলার সাহিত্য, লোৌকগাথা ও কিংবদন্তী হইতে গোরথনাথ ও 

তাহার সম্প্রদায় সম্পর্কে বন্থু মূল্যবান মালমশলার জদ্ধান মিলে! 
প্রধানত পাল রাজাদের আমলেই যোগী সাধকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় 

এবং এই পাল রাজত্বের অবসান ঘটে ১০৯৫ সালে । উত্তরবঙ্গের কান- 

ফাটা যোগীর! মাণিকাদের গান গাহিয়া বেড়াইত এবং ইহার! সবই 
শৈব। শিবকল্প যোগী গোরখনাথকেই তাহারা গুরুজ্ঞানে পূজা! করিত। 

ধর্্মল-এ মীননাথ, গোরখনাথ, হাড়িপা, কানুপ! প্রভৃতি সিদ্ধ 

সাধকদের বহুতর উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নাথষোগীদের সাধনতত্ব ও 

অলৌকিক সিদ্ধাইর নান! বিচিত্র কাহিনী সসকালীন বাংলার জন- 

জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ।১ 

নেপালের এতহাবাহী গল্প গাথা প্রভৃতি হইতে দেখা! ঘায়, 

গোরখগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও যোগসাধনার বিস্তারের কাহিনী 

সে দেশে অধম শতকের শেষপাদ হইতে প্রচলিত। এই তথ্য মানিয়! 

নিলে গোরথনা'থের কালকে ইহ1 হইতে বেশী পিছাইয়] দেওয়া যায় ন1। 

“বংশাবলী পার্বতীয়া'তে উল্লেখ আছে, মৎস্েন্্র নেপালে গোরখ- 

নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আঙ্গেন রাজা বরদেবের সময়ে । বরদেব 

জীবিত ছিলেন অষ্টম শতকের মধ্যভগের পূর্বব পর্্যস্ত এবং তাহার 
পো পপ, পা পাপ আসা 

১ ড্র দীনেশ চন্দ্র সেন; হিষ্টোরী অব. বেংগুলি ল্যাংগুয়েদ এও 

লিটারেচার--পৃঃ ২৮-২৪। 

ভা, সা, (৭) ৪ ৪৯. 



ভারতের সাধক 

রাজবংশের যেসব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কাল নিধিত হইয়াছে 
৬৩ হইতে ৭৫১ সালের মধ্যে ।১ অনেকের ধারণা, বরদেবের বুদ্ধ 

পিতা নরেল্্রদেবের সময়েই গোরখনাথ নেপালে আগমন করেন। ইহা 

অষ্টম শতাবীর মধ্যকাল।২ 

ভান্বর্য্য ও শিলামুণ্তির কতকগুলি প্রমাণ আছে ঘাহ1 গোরখনাহী 
যোগী সম্প্রদীয়ের কাল নির্ণয় করিতে যথেষ্ট সাহাহ্য ক'রে । সাধারণ- 

ভাবে একথা স্বীকৃত যে, যোগীদের কর্ণবেধ-এর প্রথা মৎস্তেন্্র এবং 

গোরখনাথের দ্বারাই প্রবন্তিত হয়। এলোরার গুহ! মন্দিরে কৈলাসে 
শিবের একটি যোগসমাহিত মহিমময় মৃত্তি আছে এরং মৃন্তির কাঁপে 
রহিয়াছে দুইটি বৃহণড কুগুল। অষ্ট শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মন্দিরটি 
স্থাপিত হয়। সালসেট দ্বীপেও অনুরূপ কর্ণকুণুলযুক্ত একটি যোগেশ্বর 
শিবমুত্তি বিরাঁজিত রহিয়াছে । সেখানকার মন্দির ও এলোরার মন্দির 
সমসাময়িক । উত্তর আর্কটের পরশুরামেশ্বর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ, 

এখানকার লিঙ্গগাত্রে খোদাইকর1 একটি যোগীমুত্তি বর্তমান । ইহার 
কাণেও কুগডুল পরানে। রহিয়াছে । বিশেষজ্ঞ্ঞরা মনে করেন, এই পবিত্র 

লিঙ্গ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের পরবর্তী নয়। এই সব পাথুরে প্রমাণের 
পর কানফাট। যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচানত্ব অস্বীকার করা যাঁয় না। 

স্থপণ্ডিত ব্রিগস্স্থির করিয়াছেন, যোগী গোরথনাথের জন্মকাল ঘাদশ 

শতকের পরবর্তী কোনমতেই নয় বরং একাদশ শতকের প্রথমভাগেই 

তিনি আবিভূর্ত হন । হিন্দি এবং পাঞ্জাবী সাহিত্য ও জনশ্রতির নান! 
তথ্য আলোচনা করিয়া ডক্টর মোহন সিং নির্ণয় করিয়াছেন, গোরখনাথ 

১ রাইট হিষ্টোরী অব. নেপাল-_-পুঃ ৩১ । ২ জেভি £ ল্য নেপাল্ ভল্যু ১, 

পৃঃ ৩৪৭। 
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মহাযোগী গোরখনাথ 

নবম অথব। দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । বাংল! সাহিত্যর বিশিষ্ট 

গবেষক ডক্টর দীনেশ সেন এ সম্পর্কে যে তথ্যাদি উপস্থিত করিয়াছেন 

তাহাও প্রমাণিত ক'রে__গোরখনাথ দশম শতাব্দীতে আ'বিভূতি হন। 
উত্তর ও পূর্বব ভারতের পল্লী সাহিত্য, এতিহা, ইতিহাস ও ধণ্ান্দোল- 
নের তথ্যের বিচার করলে এই মতই আমাদের সমীচীন বঙ্গিয়। মনে হয়। 

শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথের কৃপালীল। বিস্তারিত হইয়াছে 

সার] উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে । আর এই কৃপার ধারা 
বধিত হইয়াছে রাজ গ্রজা, ব্রাহ্মণ অন্ত্যাজ সকলের উপর সমভাবে । 

পূর্বব বাংল বা বঙ্গালের রাণী সিদ্ধযোগিনী ময়নামতী ছিলেন তাহ'র 
অন্কতম প্রিয় শিষ্া । এই ময়নামতী ও তাহার সাধক পুত্র গোপীর্টাদের 
কাহিনী বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্ব-সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ 

হইয়া রহিয়াছে । 

বিক্রমপুর হইতে ত্রিপুরা অবধি বিস্তারিত ছিল গোপীর্টাদের র'জ্য- 
সীমা, আর সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিশাল ভূখণ্ডের উপর ছিল তাহার কর্তৃত্ব । 
রূপসী নবযৌবন] ছুই পত্তী ও রাজ-এশ্বধ্য নিয়া তরুণ গোপীর্টাদ যখন 

চরম ভোগবিলাসের জীবন যাপন করিতেছেন, সেই সময়ে যোগসিদ্ধ। 

মাতা তাহাকে উদ্বদ্ধ করেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য | রাজা গোপীচাদের 

সিংসাসন ত্যাগ ও অন্নযাসের করুণ কাহিনী বাংলাদেশের পল্লীকবিদের 
কাব্যগাথায় উজ্জ্বল ও প্রাণস্পশী হইয়। ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, আর এই 
কাহিনী সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছে নানা ভাষার 

বিচিত্র লোকগাথা, কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়া ।৯ বিশেষ করিয়া উত্তর 
ভারতের যোগী-গায়ক বা সারঙ্গীহারদের গানের করুণ সংবেদন আজো 

জনচিত্তকে আকুল করিয়া তোলে। গল্পরসের গাঢতায় ও মন্মস্প্শী 
আবেদনে এই কাহিনী অতুলনীয়। শত শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গাল 

১. এ প্রসঙে হিন্দি গোপীচাদকা পু'ধি, মারাঠী কবি মহিপতির সণ্ত-লীলা- 
মুত ও আপ্লাজী গোবিন্দের গোপীটাদ নাটক, উড়িয়া ভাষার গোবিন্দচন্ত্র গীতি 

প্রভৃতি উল্লেখনীয়। 
৫১ 



ভারতের সাধক 

রাজের এই সক্ন্যাস-কথ। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ নরনারীর চোখে ঝরাইতেছে 

অশ্রুধারা। 

ময়নামতীর গাঁন-এর ভূমিকায় ডক্টর ভট্শালী লিখিয়াছেন, 

“গোবিন্দচন্দ্রের (গোপীর্টাদ) মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনে 

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-ম্থখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়! 

সন্ন্যাসী হইয়! যাওয়ার মত করুণ ঘটন! জগতে বড় বেশী ঘটে নাই__ 

ভারতবর্ষে গোপীচশাদের পূর্বে এবং পরে মাত্র একবার ঘটিয়াছিল ।” 

বলা বাহুল্য, লেখক এখানে ত্যাগব্রতী মহাসাধকদয়_বুদ্ধ ও চৈতান্যের 

কথাই বপিতে চাহিয়ছেন। কিন্তু ময়না-গোপীচদ কাহিশীর বড় 

বৈশিষ্টা-_এখানে পুত্রকে সিংহাসন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঠেলিয়! 

দিয়াছেন তাহার জননী স্বয়ং । 

ময়নামত! ছিলেন ত্রিপুরার রাজ! তিল কচন্দ্রের কন্যাঁ। একব!র পূর্বব- 
ভারতে পরিব্রাজন করার সময় গোরখনাথ ত্রিপুরায় আসিয়া উপন্রৃত 

হন। রাজা আগে হইতেই তাহার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছেন : 

ভক্তিভরে ও পরম সমাদরে তাহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন । 

কিশোদী রাজকন্যা শিশুমতী আলিয়া প্রণাম করিতেই মহাঘোগী 
চমকিয়! উঠিলেন ! এ মেয়ে তো সামান্া মানবী নয়। অধ্যাত্মনাধনার 

এ যে এক অত শুদ্ধ আধার । সিদ্ধা যোগিনীর লক্ষণ রহিয়াছে তাহার 

সার] দেহে। গোরখনাগের কৃপাঘন দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল-_ 
কহিলেন, কিশোরী শিশুমতীকে দিবেন তিনি দীক্ষা ও যোগসাধন। 

রাজা তিলকর্ঠাদ ও তাহার পরিজনের! তো! অবাক | রাজা সবিনয়ে 

নিবেদন করেন, “প্রভু, আমার শিশুমতী যে নিতান্তই শিশু । এ বয়সে 
সাধনার কৃচ্ছু সে কি করে সহা করবে? যোগক্রিয়ার নিগুট রহস্তাই 
বাসেকি করে বুঝবে?” | 

গোরখনাথ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি শিশুমতীর পিত; 
হতে পারেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার তো! কিছু জান! নেই-_ 
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জানবার মত দৃষ্টিও আপনার নেই। পূর্বব জন্মে সেকি ছিল, কোন্ 
উচ্চতর সাধন-অবস্থা। পেয়েছিল, তা কি আপনি বলতে পারেন ?” 

“আড্ে না, আমরা সংসারী জীব, আমাদের দৃষ্টি ততদূর পৌছবে 
কি করে?” 

“শিশুমতীর অন্তজ্ভীবনের খবর,_-এখনকার এবং দূর ভবিষ্যতের, 
জান্বার শক্তিই কি আপনার আছে % 

“না প্রভূত 

“মহারাজ, আমি তার অবটা জানি । পূর্ববজন্মের অসামান্য সাঁধন- 

সংস্কার নিয়ে সে জন্মেহে। অপেক্ষা শুধুচিহ্িত সদগুরুর স্পর্শ_ দীক্ষা ও 
যোগক্রিয়ার অনুশীলন ।”__স্মিতহাস্তে কহেন মহাষোগী গোঁরখনাথ । 

শুভলগ্নে কিশোরী শিশুমতীর দীক্ষা স্থপম্পন্ন হয়। গোরখনাঁথ 

তাহার নৃতন নামকরণ করেন__ময়নামতী | অল্লকালের মধ্যে, অবিশ্বাস্য 
দ্রুততার অহহত "য়নামতী গুরুর প্রদশিত যোগসাধনায় পারদশিনী 

হইয়া! উঠেন । ঈশ্বরনিদ্দিষ্ট এ কর্ম সমাপনের পর ঘেগীবর গোরখনাথ 
তিলকচন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। 

গোরখের কৃপায় অল্পকালের ব্যবধানেই ময়নামতীর যোগসিদ্ধ 

জীবনের অধ্যায়গচলি একের পর এক উন্মোচিত হইতে থাকে, 
নাথযোগীদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মহাজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ধন্য হন। 

কয়েক বৎসর পরে সাঁধিকা ময়নামতীকে আমরা দেখি বঙ্গ'ল-রাঁজ 

নাণিকচন্দ্রের মহিষীরপে। এই মাণিকচন্দ্রেরই পু্র_রাজ-সন্্াসী 
গোবিন্দচন্দ্র বা গোপর্টাদ । 

গোরখের কৃপাধন্য এই রাজবংশের পরিচয় দিতে গিয়ে ডক্টর দীনেশ 
সেন লিখিয়াছেন, «ই'হার ( গো'পীটটাদের ) পিতামহের নাম স্বর্ণচন্দ্র | 
আমর! বঙ্গীয় রাজা স্ুৃবর্ণচন্দ্রের নাম তাত্শাসনে পাইয়াছি ! তাত্রশাসনে 
'আবার ত্রেলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই দুই নামই আমর! 
গে।পীচন্দ্রের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। আর গ্রীচন্দ্রদেবের 
তাত্রশাসনে উল্লেখিত অল্পসংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটির নামে 

৫৩ 



ভারতের সাধক 

গোপীচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের নামের সঙ্গে এঁক্য হইতেছে, তখন মাণিকচন্দ্র 
তথা গোগীচল্দ্রকে১ আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের বংশীয় বলিয়! অনুমাণ করি । 

নবদ্বীপের স্ববর্ণবিহার সম্ভবতঃ ই'হারই প্রতিষ্টিত। এঁ বিহারের নিকট 
স্ববর্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদদের কিঞ্চিত অবশেষ এখনও বিছ্মান ; এবং 

তথাকার শিলালিপিতে ঘে তারিখ পাওয়া গিয়েছে, তাহ। তাত্রশাসনের 

তারিখ সমর্থন করিতেছে ।” 

ইহাদের রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, “মাণিকচন্দ্র 

বিব হস্থৃত্রে মেহেরকুলের (ব্রিপুর! রাজ্যের ) উত্তরাধিকার লাভ করেন 

এবং পিতৃরাজ্যে বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য 

স্থাপন করেন। তাহার রাজধানী পটিকা এখনও বিদ্যমান । ত্রিপুরার 

পার্থেষে বিস্তৃত শৈলমাল! দৃষ্ট হয়, তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। সতরাং ভিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা চিরস্থায়ী 

নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে। গোবিন্দচন্দ্র এই বিশাল ভূথণ্ড ব্যতীত 
গৌড়ের সমীপবন্তী উত্তরবঙ্গের অনেকাংশ ইজার! লইয়াছিলেন, এজন্য 
রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাহার কীত্তিকথা জাগরূক |” 

বিবাহিত জীবনে ময়নামতী চাহিয়াছিলেন-_শ্বামী তাহারই মত 

, মহাযোগী গোরখনাথের প্রদত্ত সাধন গ্রহণ করুক, আর তীাহারই মত 

ঘোঁগসিদ্ধি লাভ করুক, কিন্তু গোরখনাথ উত্তর ভারতে অবস্থান করেন, 

অনেকদিন তাহার দেখা নাই । তাই ময়নামতী একদিন প্রস্তাব দিলেন, 

“ওগো, ভাগ্যগুণে গুরুর কৃপা আমি যথেষ্টই পেয়েছি । যোগন্্রিয়ার 

প্রণালী আমি নিজেই তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি। এই সাধন নিয়ে 
পিদ্ধ হলে তুমি রোগ ও জর! বাদ্ধক্যকে এড়াতে পারবে । তাছাড়া 

ইচ্ছেমত মৃত্যুকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে । যোগবলে আমি জানতে 

১ গোপীচন্ছেের রাজত্বকাল সম্পর্কে এতিহাসিক প্রঙ্াণ বর্তষান--“জাণিক চক্রের 
পুত্র গোবিন্দচন্ত্রকে দাক্ষিণাত্যেব রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাভূত করেন, তাহার 
জয়গাথ। তিরুমালয়ের শিলালিপিভে উৎকীর্ণ আছে । রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খুঃ 
হইতে ১১১২থুঃ পত্যন্ত রাজত্ব করেন”-__বঙ্গভাষা ও সাহিত্য £ ডাঃ দীনেশ সেন। 
€৪ 



মহাযষোগী গোরখনাথ 

পেরেছি, তোমার আয়ু খুবই কম। প্রভূ গোরখনাথের সাধন নিলে, 
তার কপায় তোমার ভাল হতে।। আমার কাছ থেকে বরং ছু-একটা 

প্রক্রিয়! শিখে নাও |৮ 

“কি বল্লে? এমনি দুর্ভাগ্য আমার, শেষটায় স্ত্রীর কাছ থেকে 

নিতে হবে ধষোগ সাধনার নির্দেশ ? সে-ই হবে আমার গুরু? এ 

ধরণের কথা কখনোও তুমি মুখেও এনে না”__ এমনিভাবে ময়নম্তীর 
কথা উড়াইয়। দেন মাণিকচন্দ্র। 

গোরখনাথের প্রচারিত যোগসাধনার পথ কোনদিনই তিনি আঁর 

গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে ময়নামতী যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাই 

সত্য হইয়] দাড়ায় । রাজ। মাণিকচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন! 

স্বামীর মৃত্যুর সময় ময়নামতীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান ছিল, এই পুন্রই 
ভারতবিশ্রুত রাঁ€-সন্গ্য।সী গোপীটাদ বা গোবিন্দচন্দ্র ৷ 

ময়নামতীর জীবনে এ সময়ে নামিয়া আসিয়াছে মহা স্কট । স্বামীর 

লোঁকান্তরের পর নিজে তিনি শোকাতুরাঁ। একদিকে এই বিস্তীর্ণ 
রাজ্য অরক্ষিত, নেতৃত্বহীন__-অপরদিকে রাঁজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে তাহার 
সপত্রীরা ছড়াইয়া' বসিয়াছে কুটিল বড়যন্ত্রজাল। এই ছুঃসময়ে সেদিন 
রাজধানী পটিকায় যোগীগুরু গোরখনাঁথের আবির্ভাব ঘটে । 

শিষ্যাকে অভয় দিয়! গুরু বলেন, “ময়না, এই সন্কটকালে শক্ত 

হাতে তোমায় আকড়ে ধরতে হবে রাজ্যতরীর হাল । তোমার কোলে 

যে সন্তান আসছে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হবে ভোমাকেই। 
সিদ্ধযোগীর পূর্ব সংস্কার নিয়ে তোমার এ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তাকে 

তোমায় এগিয়ে দিতে হবে পূর্ণ পরিণতির পথে । স্বামীকে সাধন 

পথে আনতে পারোনি, এই পুত্রের ভেতর দিয়ে তোমার সে আশা 
পূর্ণ হবে। উত্তকালে সে কীপ্তিত হবে এক বিশিষ্ট নাথসিদ্ধ রূপে |” 

ময়নার নয়ন হুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বলেন, “প্রভু আপনার কথ 
গুনে, এত বিপদের ভেতরও যেন আশার আলো! দেখতে পেলাম। 

৫৫ 



ভারতের সাধক 

কিন্তু এই বৃহত রাজ্যের পরিচালনার ভার কে নেবে ? আমার পক্ষে তো 
এ গুরু দায়িত্ব বহুন করা সম্ভব নয়।” পু 

“বসে, তোমাকেই একাজে এগিয্ছে আসতে হবে। পুত্র সাবালক 
না হওয়া অবধি তুমিই চালাবে সমস্ত রাঁজকার্ধ্য। আর জেনে রেখো, 
যেকোন সঙ্কটে তুমি সাহায্য ও পরামর্শ পাবে আমার প্রিয় শিষ) 
জান্ন্ধরীপাদের কাছ থেকে । নীচঙজাতি হয়েও যোগসিদ্ধির জন্যে এ 

রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিপুল শ্রদ্ধা সে অর্জন করেছে। প্রভাব 

প্রতিপত্তিও এখানে তার যথেষ্ট । তার পরামর্শ নিয়ে কাজ ক'রলে 
তোমার গুরুভার বরং লঘুই হবে ।” 

“আর, পুত্র মানুষ করার দায়িত্ব ?” 

“হ্য।, তাও তোমারই । ময়না, এ সম্পর্কে আরো একট। কথা 
তোমায় আমি বলে রাখি। তোমার এই পুত্র আঠারে] বৎসর পর্য্যস্ত 
লালিত হবে ভোগস্থথের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর আর তার আয়ু 

আমি দেখছিনে । তবে দেবািদেবের ক্বুপায় দীর্ঘদিন সে বাঁচতে পারবে 

যদি আঠারে| বসর বয়সেই নাথযোগের দীক্ষা ও সাধন নিয়ে সে গ্রহণ 
করে সন্্যাস।” 

“প্রভু একথা! অবশ্ঠই আমার ম্মরণ থাকবে ।” 
হ্যা, আরো একটা কথ। স্মরণ রেখো, তোমার গুরুভ্রাতা 

জালম্ধবীপাদই সে সময়ে তোমার পুত্রকে দেবে দীক্ষা ও সন্ন্যাস ।৮__এ 
কথ। বলার পরই গোরখনাথ সে স্থান ত্যাগ কয়েন ও পশ্চিম ভারতে 

পারিব্রাজন.করিতে চলিয়া যান । 

গুরুর এ নির্দেশ ময়নামতী নিষ্ঠাভরে পালন করেন। পতির রাজ্য 
পরিচালনা! করার সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টায় শিশু পুত্রটিকেও তিনি 
মানুষ করির। তোলেন । 

গোগীর্টাদ যৌবনে পদার্পন করার পর রাজ্যভার তীহার উপর স্স্ত 

হুয়। সাভারের রাজ। হরিশচন্দ্রের দুই রূপসী গুণবতী কন্তাঁ _অহুনা ও 

পছুনাকে বিবাহ করিয়া তিনি গৃহে আনয়ন করেন। রাজবৈভব, বিলাস 
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মহাষোগী গোরখনাথ 

ব্যসন ও নব পরিণীতা পত্বীদের মধ্যে পরমানন্দে তাহার দিন কাটিয়া 

যাইতে থাকে। 

সেদিন গোপীর্টা্দের আঠারে) বশুসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জননী 

ময়নামতী আগে হইতেই সতর্ক হইয়া আছেন। পুত্রকে নিভৃতে তিনি 
কাছে ডাকাইলেন। প্রশান্তকে কহিলেন, “বস, এতদিন সাধ্যমত 
তোমায় মানুষ করতে চেষ্টা করেছি, এবং সে চেষ্ট৷ অনেকটা ফলবতীও 

হয়েছে আমার গুরু গোরখনাথজীর কৃপায়। এবার তোমার সম্বন্ধে 

গোরখ-প্রভূর একট! ভবিষ্যদূবাণীর কথা আমি বলবে।।৮ 
“মা, আমায় খুলে বল, ঘোগীবর কি বলেছেন আমার সম্পর্কে 

কৌতৃহলভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন গোপীটাদ। 
“গোরনাথজী বলেছেন, আঠারো বৎসর পুর্ণ হবার পরই তোমায় 

সংসার ধশ্ম ছাড়তে হবে, নিতে হবে সন্ন্যাস। দীক্ষা ও সাধন নিতে হবে 

যোগী জালদ্ধরীপাদের কাছ থেকে, হতে হবে যোগসিদ্ধ। প্রভু আরে! 
বলেছেন, এই নির্দেশ পালিত না হলে অতি অল্প সময়ের ভেতর হবে 

তোমার জীবনাস্ত। বস, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সন্ন্যাস নাও, 
দীর্ঘায়ু লাভ ক'র আর সেইসঙ্গে প্রাপ্ত হও যোগসিদ্ধি।” 

বড় আকম্মিক, বড় মর্্মান্তির মায়ের এই কথা কয়টি । নিতান্ত নবীন 

বয়স গোপীটাদের | দাম্পত্য-জীবনের হ্থখভোগ সবেমাত্র শুরু হইয়াছে । 

এখনই তাহাতে মন্মান্তিক ছেদ টানিয়! দিতে হইবে? 
গোপীটাদ যতই এড়াঁতে চান, জননী ততই তাহাকে চাপিয়া! ধরেন 

বারবার প্ররোচিত করিতে থাকেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য । সকাতরে 

বলেন, “বাবা, নাথযোগ অবলম্বন ক'রে কায়াসাধন ক'র, মৃত্যুকে তুমি 

দূরে রাখতে পারবে। দ্যাখো, প্রভু গোরখনাথের বরে সেই দুর্লভ সিদ্ধি 
আমি লাভ করেছি, পেয়েছি স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার ।” 

ভয় ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয় গোপীর্টাদের হৃদয় | মহাশক্তিধর যোগী 

১ গোবিন্বচন্দ্র গীত : শীল সম্পাদনা--পুঃ ৭০-৭১ 
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ভারতের সাধক 

গোরখনাথের অলৌকিক শক্তি বিভূৃতির কথা ছোটবেল। হইতেই তিনি 
শুনিয়া আসিতেছেন। তীহার ভবিষ্যদৃবাণী তো মিথ্যা হইবার নয়। 
এদিকে গোপীর্টাদ নিজে এই তরুণ বয়সে আক ডুবিয়া আছেন 
ভোগন্থথে । কি করিয়া এ সব দিবেন বিসর্জন? অবশেষে পত্বীদের 

কাছে গিয়া! ছলছল নেত্রে এই সঙ্কটের কথা খুলিয়৷ বলিলেন । 

শুনিয়া অভুন! ও পদুনার তো চক্ষুস্থির ! এই কচি বয়সে স্বামীকে 
স্বজন সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে হইবে ? কোন্ প্রাণে ইহা তাহার! সহ 
করিবেন । দুইজনেই রুষিয়! উঠিলেন শ্বাশুড়ীর উপর । কবে কোন্ 
সাধু কি কথা বলিয়। গিয়াছে, তাহা সত্য না মিথ্যা যাচাই করার 
উপায় নাই। ময়নামতী তাহা নিয়া অনর্থক এক গোল বাধাইয়া 

বসিয়াছেন। গোগীচাদ কেন অনর্থক রাজ্য ছাড়িবেন? কেনই বা 

সংসারের সমস্ত কিছু স্থখভোগে দিবেন জলাঞ্জলি ? তরুণী পত্বীদের 

জীবন কেন হুইবে চিরতরে ব্যর্থ এসব কথা কে ভাবিয়া দেখিয়াছে? 

পাটরাণী অছুনা গোপীর্টাদকে কহিলেন, পগাখো, তোমার মা তো 
পুত্রের সন্ন্যাসের আদেশ অনায়াসে দিয়ে দিজেন। এদিকে আমাদের 

অসহায় অবস্থার কথাটা একবার ডেবেছেন কি ? তাঁর আর কি, শ্বামী 

বেঁচে থাকবার সময় ছিলেন রাণী, তারপর রাজমাতা হয়েও অবাধে 

বহুদিন করে গেছেন রাজ্যশাসন ।” 
“ত1 এখন আমার আমলে তে৷ তিনি আর রাজত্ব করছেন না।” 

*বলিহারি তোমার বুদ্ধি। সোজা কথাটা] বুঝছে! না? তুমি 
সন্ন্যাস নেবার পর তার সে রাজত্ব যে আরে! পাকা হবে। আর সব 

চাইতে বড় লাভ হবে হাড়ি-সিদ্ধ জালন্ধরীপাদের। তার কাণকথ! 
শুনেই তো রাজমাতা। ওঠেন বসেন । দুজনে এক গুরুর শিহ হলেনই বা, 

তা এতো ঘনিষ্ঠতা কেনরে বাপু । রাজ্যের লোকের! কাণা-ঘুষা করছে__ 
ডোম বংশের এ হাঁড়ি-সিদ্ধাকে নিয়ে ময়নামতী বড় রেশী ঢলাঢলি 

করছেন। আর তুমিই বল না, সেই অন্ত্যজ হাড়ি-সিদ্ধা দেবে তোমায় 

দীক্ষা- তোমার মায়ের এ বিধানটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?” 

চা 



ষহাষোগী গোরখনাথ 

এমনিতেই গোপী্ঠটাদ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া! আছেন। মহিষীর কথা 
শুনিয়া এবার উত্তেজিত হইয়া! ওঠেন, এইসব কথাই তিনি উদ্গীরণ 
করেন গিয়া মায়ের কাছে। 

সক্রোধে বলিয়! ওঠেন, পজালন্ধরীপাঁদের কাছ থেকে আমায় তুমি 
দীক্ষা ও সাধন নিতে বলছে! | জালদ্ধরী হচ্ছে হাঁড়ি জাতীয়__তার 

থেকে দীক্ষা ও সিদ্ধি না পেলে আমার প্রাণ বাচবে না-_-এ কথ। আমি 

মোটেই বিশ্বাস করিনে |” 

“ওরে, এ সব ছাইপ্পাশ তুই কি বলছিস্, বাবা ?” ক্ষুব্ধ স্বরে 
বলেন ময়নামতী | 

মায়ের কথায় কাঁণ না দিয়ে গোপী্টাদ এক নিঃশ্বাসে বলিয়। চলেন, 

“ইঁ মা, আরে! শোন আমি ঘা বলছি । এই হাড়ি-সিদ্ধার সাথে তোমার 

কি যেন এক রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি পছন্দ করিনে। 

রাজ্যের জনসাধারণ এ নিয়ে তোমায় সন্দেহ করে। এ সব আমি আর 

সহা করতে রাঁজী নই।” 

পুত্রের একথা শুনিয়া ময়নামতীর দুই চোখ রোষে জ্বলিয়া উঠিল 

বুঝিলেন, বিবেকবুদ্ধি সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাছাড়া 
তরুণী পত্বীদের প্ররোচনায় সে আজ মহ] উত্তেজিত। তাই এমন 

ন্যক্কারজনক উক্তি করার দুঃসাহস তাহার ! 

সেই মুহুর্তে কিন্তু সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক অলৌকিক কাগু। 

সার! কক্ষে ছড়াইয়! পড়ে স্িগ্বশুত্র স্বর্গীয় অলোকধারা, আর তাহারই 
মধ্য হইতে আকারিত হইয়! উঠে মহাযোগী গোরখনাথের সিদ্ধ দেহ। 

জটাভুটসমস্তিত এই অপূর্ব মুন্তির দিকে তাকাইয়া ময়নামতী 
পুত্রকে কহেন, “বৎস. প্রভৃ-গোরখনাথ কৃপা করে আমাদের সম্মুখে 

আবিভৃতত। তীকে প্রণাম করো 1 
মাত৷ পুত্র উভয়েই ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন । 

গোপী্ঠাদের দিকে নীরবে একদৃষে কিছুক্ষণ তাকা ইয়া! থাকিয়া গোরখনাথ 
কহিলেন, “বৎস, যে কল্যাণময়ী জননী একদিন তোমায় গর্ভে ধরেছেন, 
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লালন করে বড় করেছেন, আজ তিনিই তোমার পুনর্জন্মের ব্যবস্থা 
করতে ঘাচ্ছেন। এতে তোমার মিথ্যা সন্দেহ আসবে কেন ? আঠারো 
বংসর আগে আমি তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম । তোমার 

পরমায়ু এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । এর একমাত্র প্রতিকার-_ 

তোমার সঙ্গযাস গ্রহণ ও যোগসিদ্ধি লাভ। আর কোন উপায় নেই।” 

উদ্দাস উদ্ভ্রান্তের মত গোপীচশদ চাহিয়া আছেন। মস্তিক্ষের সব 

কিছু যেন গুলাইয়া গিয়াছে । করজোড়ে শুধু কহিলেন, “প্রভূ, আপনি 
এখন জামায় কি করতে বলছেন !?, 

.. শ্বস, তোমার জননী তোমায় এই পুনর্জন্ম লাভের পথে নিয়ে 
'যেতে চাঁচ্ছেন। কিন্তু তুমি তোমার বিচাঁরবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে | মায়া- 

বিভ্রমের জন্য নয়ন অন্ধ, বাঁচবার পথ তুমি দেখতে পাচ্ছো না। আমি 
এবং তোমার জননী দুজনেই তোমায় বাচাতে চাই। তাইজালম্ধরীপাদের 
কাছ থেকে দীক্ষা নেবার নির্দেশ দিচ্ছি। জালন্ধরী আমার প্রিয় শিশ্য 

এবং তোমার জননীর শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা। সে বহুশ্রুত সিদ্ধপুরুষ। তার 
সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত উক্তি করা তোমার উচিত হয়ণি। আনো গহিতকাজ 

করেছে৷ জনশী সম্বন্ধে অবথ! কটুক্তি ক'রে ।” 

গোপীচণাদের ছুই চোখ এবার অনুতাপে ছলছল । নতঙ্জান্থু হইয়া 
গোরথনাথকে শিবেদন করেন, “প্রভু, আর আমায় কিছু বলতে হবে না। 

'আজই আমি দীক্ষা ও জন্নযাস নেবার পর রাজপুরী ত্যাগ ক'রবো |” 

“তোম।র শুভবুদ্ধি জেগেছে, বৎস, এ অতি উত্তন কথ]। বার বৎসর 

সন্ন্যাস জীবনের শেষে তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে। তারপর আবার 

ফিরে আসবে স্বস্থানে । কিন্তু, বৎস, মাতার সম্বন্ধে যে সব অবাঞ্ছিত 
উক্তি তুমি করেছে, সে জন্য বিধির বিধান অনুযায়ী দণ্ড তোমায় 
পেতেই হবে- সন্ন্যাস জীবনে সহা করতে হবে নির্যাতন ও লাঞ্ুন]। 

'ারপর শেধন ও সিদ্ধির শেষে ফিরে এলে আবার তোমার সঙ্গে 

ঘটবে আমার সাক্ষাৎ । গোপীচাদ, তুমি আমার প্রিয় শিষ্যা। ময়নামতীর 

পুত্র। তাছাড়া, আমার বিশিষ্ট শিষ্য সিদ্ধযোগী জালম্ধরীপাদের শি্যত্ব 
৬০ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

তুমি আঙ্ গ্রহণ করতে চলেছো৷। কিন্তু আমার কাছে তোমার এর" 

চেয়েও এক বড় পরিচয় আছে। তুমি ষে প্রভূ শিবজীর চিহ্ছিত সেবক 
ঈশ্বরনির্দিষ্ট বনু কাজ এ সংসারে তোমায় যে করতে হবে 1” 

যেমনিভাবে সবার অলক্ষ্যে গোরখনাথ পটিকার রাজপ্রাসাদে 

আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, তেমনি অলৌকিকভাবে হইলেন অন্তহিত। 
অতঃপর দীক্ষাণ্ডরু জালন্ধরীপাদ ও মাতার চরণে প্রণাম জানাইয়া 

গোপীাদ কীধে তুলিয়া! নেন ছিন্নকন্থা ও ভিক্ষার ঝুলি। পত্রী ও 
পরিজনের] কাদিয়া আকুল হন। নবীন বয়স্ক রাজার 'এই ভিখারী বেশ 

দর্শনে সার] রাজ্য উঠে হাহাকার | 

গোরখনাথের কথা গোপাঁ্টাদের সন্ন্যাস জীবনে ফিতে দেখা যাঁয়। 

ভাগ্যচক্রের আবর্তনে এই ত্যাগতিতিক্ষাময় জীবনেও তাহাকে সঙ 
করিতে হয় বনহুতর অপমান, লাঞ্ছনা! ও নির্যাতন | 

বার বংসর অতিক্রান্ত হইলে আবার তিন নি রাঁজো ফিবিয় 

আসেন, হর্ভরে জননী ও পত়ীদের সহিত মিলিত হন! সারা রাজ্যে 
আনন্দের বান ডাকিয়৷ উঠে । 

গোপী্টাদ সেদিন আনুষ্ঠানিকভ।বে সিংহাসনে উপবেশন করিবেন ! 
রাজমাতা ময়নাদেবার আদেশে রাজধানীতে তাই শুরু হইয়াছে বিরাট 

উৎসব। এই উৎসবের ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে ভাসিয়' 

উপস্থিত হন যোগীবর গোরখনাথ । 

শ্রদ্ধাভরে মহাত্রাকে প্রণান জানাইয়া গোপীর্টাদ নিবেদন করেন, 
*প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য,এই শুভদিনে আপনার পদধূলি এখানে 
পড়েছে । আমার একান্ত অনুরোধ, আপনী স্থায়ীভাবে এ রাজ্যে 

আপনার আসন স্থাপন করুন। আর আপনার সেবার স্থযোগ লাভ 

ক'রে এই জীবন সার্থক করি ।” | | 

আশীষ জানাইয়া, স্সেহমধুর কণ্ঠে মহাষে'গী গোরখনাথ কহিলেন, 
“বস গোপীর্টাদ, রাজ্য ছেড়ে ঘেদিন তুমি সন্ন্যাস নিয়েছিলে, সেদিন 
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এখানে ধাড়িয়ে থেকে তোমায় আশীর্বাদ করেছিলাম। আজ তোমার 

সিংহাসনে আরোহণের পিনেও আবার ন1 এসে থাকতে পারলুম, না। 

এখানে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে তুমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছো, কিন্তু বস, 
ভার উপায় কই? বহু লোকের প্রাণের আহ্বানে ষে আমায় সাড়। 

দিতে হয়, লান। স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।” 

“আমার জননী ধন্যা, আপনার পরিপূর্ণ কৃপা তার উপর পড়েছে। 
সে কপার ধারা সেখানে এসেই থেমে না যায়। এই অধীনের ওপরও 

কিছুটা যেন বধিত হয় ।”- যুক্তকরে নিবেদন করেন গোপীটাদ 
“বৎস, তোমার ওপর দৃষ্টি রয়েছে বলেই তো এমনি করে মাঝে 

মাঝে এসে উপস্থিত হই। আশীর্বাদ করি, যে সাধনপথ তুমি পেয়েছো 
অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তা তুমি অনুসরণ ক'র। আবার তোমার সঙ্গে 
আমার দেখা হবে-_হ্থদূর পাঞ্জাবে। তখন তোমার অভীষ্ট পূরণে 
তোমায় আমি সাহাধ্য ক'রবো।”-__একথা বলিয়। শিষ্যগণসহ সেইদিনই 
গোরখনাথ সে স্থান ত্যাগ করিয়া যান। 

গোপীর্টাদ সিংহাপনে অধিচিত হইয়াছেন, রাজ্যের পরিচালন! ভার 
নিয়াছেন নিজের হস্তে । পত্ী ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দিন কাঁটিতেছে 

আনন্দ-রঙ্গে ৷ কিন্তু এই রাঁজক্ত্ব ও রাজপুরীর স্থখভোগে আজকাল 

তাহার যেন আর স্পৃহা! নাই। জীবনের শ্রেষ্ঠ বারোটি বসর কাটাইয়া 
আসিয়াছেন সর্ববত্যাগী সম্ম্যাসীরূপে। গুরুকুপায় যোগসাধন৷ ও সিদ্ধির 

আস্বাদও কিছুট1 লাভ করিয়াছেন। কোনমতেই সেই যোগীজীবনের 

আনন্দময় স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছেন ন|। 
অবশেষে, অল্প কিছুদিন্র মধ্যেই তিনি মন স্থির করিয়া! ফেলেন, 

ংসার ছাড়িয়৷ আবার বাহির হুইয়! পড়েন নাথযোগীর বু-ইপ্সিত 

পরম প্রাপ্তির পথে। 

এই সময়কার সাধনজীবনে প্রভূ গোরখনাথের আশ্রয় তিনি লাভ 

করেন, তাহার সাহায্যে এক শক্তিধর সিহ্ধযোগীরূপে হন রূপান্তরিত | 
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উত্তরকালে তার জীবনে এই মহাত্ৰীর কৃপালীল। কিভাবে ক্ষুরিত হইয়া 

উঠে, তাহার কিছুটা পরে বণিত হইবে। 

সার উত্তর ভারতে গোরখ-শিষ্য সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী ভর্ভৃহরির১ 
মধ্যাদা ছিল অপরিসাম। পূর্ববাশ্রমে তিনি ছিলেন পরমার বংশীয় 
রাজপুত-_চন্দাবৎ রাজ্যের এক নৃশতি। 

এই ভর্তৃহরির জীবনে যোগীবর গোরখনাথের কৃপালীলা নান্নাস্কাবে 
বিস্তারিত হইয়াছিল। এ সম্পর্কিত বহু বিশ্ময়কর কাহিনী উত্বর- 
ভারতে শত শত বশুসর ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে । গোরখনাথ ও 

ভর্তৃহরির প্রথম সাক্ষাৎকারের একটি রম্য কাহিনী প্রচঙ্গিত রহিয়াছে। 
ভর্ত তখনো রাজত্ব ও সংসারধন্ম তাগ করেন নাই, রাজাদের 

স্বাভাবিক বৃত্তি ও কন্মধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। 

নেদিন বহু লোকলস্কর ও বয়স্থদের নিয়া তিনি ম্বগয়া করিতে 

গিয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে সবাহ এক বৃহ সরোবরের কাছে আসিয়া 

উপস্থিত। একদল স্থু€ুশ্ট হরিণ মনের আনন্দে উহার তীরে চরিয়। 

বেড়াইতেছে। ভর্তৃহরি তো মহা উৎফুল্প। কিন্তু কি আশ্র্ধ্য, এক 

একটি বাণ ইহাদের উপর নিক্ষেপ করেন, আর কি করিয়। তাহ। 
লক্ষ)্রষ্ট হয়। ক্রমে তিনি বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন । 

এ অসময়ে একটি হত্রিণী সম্মুখে আগাইয়া আসে । সবিনয়ে নিবেদন 
ক'রে, “মহারাজ, এই বনের হরিণের কারুর অনিষ্ট করে না, আপনি 

কেন তবে এদের হত্যা করতে চান ? আর যদি হত্যার আনন্দ নেহাৎ 

পেতেই চান, আমার ওপরই আপনি অন্তর নিক্ষেপ করুন। কিন্তু একটা 

সর্তে। আমায় বধ করার পরই আপনাকে এই মৃগয়া সমাপ্ত করতে হবে। 

এই যুথের ভেতর আমিই একটিমাত্র হরিণী, আর আমি ইচ্ছে ক'রেই 
১. পাঞ্জাব ও সিদ্ধুর লোকগাথা ও জনশ্রুতি অনুসারে, ভর্তৃহরি ছিলেন 

জালম্ধরীপাদের শিষ্য । কিন্তু হরিদ্বারের আই-পন্থী যোগী এবং অন্তান্ত কয়েকটি 
নাগপস্থী দল মনে করেন, গোরখনাথই ভর্তৃহরির গুরু ।--গেজেটিয়ার্ অব. সত 
প্রভিদ্দ অব. সিন্ড.-ভল্যু ২, পৃঃ €৬। 
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আত্মাদ|ন ক'রতে এসেছি, যেন দলের সবাই ঝাচে। শরাঘাতে আম'য় 
হত্যা করুণ, আপনার মৃগয়! সফল হোক |” 

“ওগো, তা কি করে হয়? ক্ষপ্রিয় হয়েতো। জেনে শুনে আমি 

স্ত্রী-অন্সে শরাঘাত করতে পারিনে |”-_ভর্ত দৃঢ়গ্বরে মন্তব্য করেন। , 

হরিণীটি ক্ষণতরে বনান্তরালে ছুঁটিয় যায়, সঙ্গে করিয়! আনে একটি 

তরুণ হরিণকে | এবার সে নিবেদন করে, “মহারাজ, এ হচ্ছে আমার 
স্বামী। আপনার শরাধাতের জন্য এ প্রস্তুত হয়েই এসেছে । জর্ত 

কিন্তু আগেরই মত। একে বধ ক'রার পর আর কারুর অঙ্গে আপনি 
অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবেন না।” 

ভর্তৃহরির শরাঘাতে হুরিণটি ভূতলে লুটাইয়! পড়ে । স্ৃত্যু যন্ত্রণার 
ভিতরেও সে কহিতে থাকে--“মহারাজ, আমি মরলোক ছেড়ে চলুম। 

এ সময়ে আপনি আমার একট] অনুরোধ দয়া ক'রে রাখবেন । আমার 

ক্ষুর দুটি দান ক'রবেন নগরের কোন তক্করকে | এর ছয়! লেগে 
যেন তার পলায়ন-তৎপরত! বাড়ে, পদদ্বয় হয় দ্রুত ধাবনপটু । আমার 

শৃঙ্গ অর্পণ করবেন কোন ষোগীসাধককে, তিনি যেন তার শিঙারূপে 
(নাদ) এ দুটে। ব্যবহার করতে পারেন। আর আমার চশ্ব দেবেন 
তপদ্বীকে, এর উপর বসে তিনি করবেন ধ্যান জপ। আমার চোখ 

ছুটি যদি কোন রূপসী লাভ ক'রে, সে হতে পারবে মৃগনয়না। আর 

আমার মাংসটুকু আপণি রাখবেন আপনার নিজের জন্য । ভাল 

স্থপকার দিয়ে রান্না] ক'রিয়া ভোজন ক'ববেন, তৃত্তিসহকারে ।৮ 

_ ভর্তৃহরি ততক্ষণে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন | একি অন্ভুত কাণ্ড! 

মুগ ও মৃগীর একি অভাবনীয় আত্মদান। দেহান্তেব মুহুর্তেও অপরের 
কঙ্গ্যাণের জন্য কে এভাবে নিজেকে বিলাইরা দিতে পারে? নিশ্চয় 
এই হুরিণ ও হতিণীর আচার আচরণের পশ্চাতে কোন দিব্যপুরুষের 

প্রেরণ! রহিয়াছে । 

রাজ! ভর্তূর সমগ্র চেতনার মুলে সেদিন পড়িল এক প্রচণ্ড নাড়া । 
হ9 
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নিহত মৃগ-দেহ বনমধ্যেই পড়িয়া রহিল। বিষঞ্ন অন্তরে পাত্র-মিত্রসহ 

তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। 

এই ঘটনার পরেই রাজ। ভর্তহরির জীবনে উপস্থিত হয় পরম জগ্ন। 

জন্ম জন্মান্তরের স্থকৃতির ফলে দর্শন পান মহাধোগী গোরখনাথের, চরণ 
বন্দনার পর মাগেন তাহার কপা-প্রসাদ | 

আশীর্বাদ দানের পর কথা প্রসঙ্গে গোরখনাথ কহিলেন, “বগুস, 

আজ মুগয়ায় গিয়ে তুমি যাঁকে হত্যা! করে এসেছ, সে সামান্য হরিণ নয়, 
সে আমারই আশ্রিত। পূর্ববজন্মে আমার শিশ্যত্ব গ্রহণ করেছিল-_ 
শাঁপভষ্ট হয়ে, স্বজনবর্গ নিয়ে এবার হরিণজীবন যাপন করছে ।” 

ভর্তু যুক্তকরে আবেদন জানান, “প্রভূ, যদি তাই হয়, তবে আপন!র 
আশ্রিতকে কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করছেন? যোগশক্তিবলে 
তার প্রাণদান করুন, আর আমিও অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন থেকে 

রেহাই পেয়ে বীচি ।" 

কথিত আছে, রাজ! ভর্তুর অশ্রুজঙলগ ও কাতর অনুনয়ে দয়াদ্র? 

হইয়! শক্তিধর মহাযোগী তখনি যুগয়া-বনে গিয়। উপস্থিত হন। তারপর 

মৃত হরিণের উপর মন্ত্রঃগুত বারি সিঞ্চন করিয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়।৷ তোলেন । 

হতবাক্ ভর্তুর দিকে তাকাইয়1 গোরখনাথ প্রশান্তকণ্ঠে কহেন, “এই 
হরিণের প্রারন্ধভোগ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে । তাই' বাঁচানো! হলেও 

আর একে ধরে রাখবার উপায় নেই।” 

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই হরিণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, 
দেহটি লুটাইয় পড়িল ভূমিতলে । 

গোরথনাথ কহিলেন, “মহারাজ, অতীক্দ্রিয় লোকের সঙ্গে আপনার 

যোগাযোগ থাকলে, দিব্যচক্ষু থাকৃলে, দেখতে পেতেন--এই হরিণের 
আত্মা আজ পরমানন্দে শিবলোকে গমন করছে ।” 

অতঃপর শিষ্যগণসহ গোরখনাথ স্থান ত্যাগ কঙ্ধি] চলিলেদ। রাজা 

বারবার তাহাকে সেখানে থাকার জগ্য অনুরোধ করিলে, আশ্বাস দিয়! 

ভাঃ লাঃ (৭) € | ৬ 
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কহিলেন, “মহারাজ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে--এবং আপনার 

খুব প্রয়োজনের দিনেই আমি এসে উপস্থিত হবে] ।” 
ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হুইয় গিয়াছে । রাজ] ভর্তৃহরি 

সেদিন মৃগয়ার উদ্বোশ্তটে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন | পথ চলিতে চলিতে 

চোখে পড়িল এক চিতাশয্যা ৷ নিম্ন শ্রেণীর একদল লোক সম্মুখে ভীড় 
করিয়। সেখানে দাড়াইয়া আছে। ঘোড়া হইতে নামিয়! রাজা ব্যাপার 

কি জানিতে চাহিলেন। শোন! গেল, পার্ধি জাতীয় একটি লোক বনে 
শিকার করিতে আসিয়াছিল, সপ্পাঘাতে সে মারা গিয়াছে । তাহার স্ত্রী 

এবার পতির সহুমরণে যাইবে, তাই এই চিতাটি সভ্ভিত কর! হইতেছে। 

অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে পতি পত্ীর দেহ 
ভদ্মীভূত হইয়! গেল। 

ভর্তভৃহরির হৃদয়ে এই করুণ দৃষ্টি এক গভীর ছাপ বাধিয়! ঘায়। 
প্রাসাদে ফিরিয়াই রাণী পিঙ্গলার কাছে ঘটনাটি বিবৃত কক্রিয়৷ কহিলেন, 
“পরিয়ে, দেখেছে।, নীচ জাতীয়! গরীব ঘরের নারী-_অথচ স্বামীর প্রতি 

তার কি অপূর্ব ভালবাস | নিধিবকার চিত্তে স্বামীর চিতায় উঠে 
প্রাণ বিসর্জন দিলে !” 

পিল বলিয়! উঠিলেন, “তবে তুমিও একথা শুনে রাখো, তোমার 
দেহাস্ত হলে আমিও এমনি ক'রে আত্মবিসঙ্্ন দেবে প্রমাণ ক*রবো। 

স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা । আরো বলে রাখছি, 
তোমার মৃতদেহ চোখে দেখা তো দুরের কথা, মৃত্যু সংবাদ পাবার 

সঙ্গে সঙ্গে আমি এ দেহ আন্তি দেবে! চিতার আগুনে 

রাজা হাজিয়া বলিলেন, “যাক, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন 

দরকার নেই। আমি শীগগীর মরছিনে, তাই তোমারও সে সুযোগ 

তাড়াতাড়ি আর আস্ছেন |” 

কিছুদিন পরে ভর্তৃহরি আবার একদিন মৃগয়ায় গিয়াছেন। হঠাৎ 
রাণী প্রিঙ্গলার সেদিনকার কথাটি তাহার মনে পড়িয়। গেল। ভাবিলেন, 
“প্রেয়সীর সঙ্গে একটা রসিকতা! করাই যাক্না। খবর পাঠিয়ে দিই, 
ত্৬ 
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শিকারের সময় হিং বাঘের হাতে মহারাজ নিহত হয়েছেন। দেখি 

এতে পিঙ্গলার কি প্রতিক্রিয়। হয় । তারপর প্রাসাদে ফিরে 'গয়ে, এ 

নিয়ে খুব হাসি-ঠাট্টা আর মজ1 করা ঘাবে।' 
মিথ্যা সংবাদ দানের ফল কিন্তু হইল বড় গুরুতর । রাজার মৃত্যু 

সংবাদ পাইয়াই শোকাকুল। রাণী পিঙ্গল৷ চিতাশধ্য। প্রস্তুত করাইলেন, 

পতির নাম ম্মরণ করিয়া জলন্ত আগুনে দিলেন আত্মবিসর্জন | 

ফিরিয়া আসিয়াই ভর্তৃহরি এই মন্রভেদী সংবাদ শুনিতে পান। 

চিতার কাছে ছুটিয়! গিয়া! দেখেন__সব শেষ। পিক্গলার দেহ ততক্ষণে 
পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। 

পতি পত্বী উভয়ে উভয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাই পিঙ্গলার 

বিরহে ভর্ভৃহরি বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। শোক আরো উথজিয়া 

উঠিল নিজের ভুলের কথা স্মরণ করিয়া । এ ধরণের নির্বেবাধ রসিকতা! 
কেন তিনি করিতে গিয়াছিলেন ? তাইতে। পিঙ্গলা এমনভাবে আজ 

নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। চিতার পার্থে বসিয়া রাজ কান্নায় 

একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন | খানিক বাদে শোক কিছুট! প্রশমিত হইলে 

অন্তরে জাগিয়া উঠিপ প্রবল নির্বেদ | 

পত্বীর চিতা স্পর্শ করিয়া তখনি ভর্তৃহরি অস্ফুটন্বরে এক শপথ 

বানী উচ্চারণ করিলেন । কহিলেন, “প্রিয়ে পিঙ্গলা, তোমার এই মৃত্যু 
ঘটলে! আমারই নির্ববদ্ধিতায়। তাই এবার এই রাজন্ুখ ও রাজপ" 
থেকে নিজেকে আমি সরিয়ে নেবো, গ্রহণ করবে! সন্সযাস 1” 

থানিক বাদেই সঞ্ নির্ববাপিত চিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ০হাষোগী গোরখনাথ। স্নেহমাথা কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ 
ভর্তৃহরি, আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, শোকের ভারে এমন ক'রে 

ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ? আত্মসম্বরণ করুন|” 
কিছুটা! প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর ভর্তৃহরি উঠিয় দাড়ান, শ্রদ্ধাভরে 

মহাযোগীর চরণ বন্দনা] করেন। 

গোরখনাথের হস্তে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্রকার মুৎ্-ভাগু। সেটি 
৬৭ 
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উত্তোলন করিয়! কহিলেন, “মহারাজ, এতে সংগ্রহ কর! রয়েছে নর্্মদার 
পবিত্র বারি। আস্তন, গ্রহণ ক'রে শান্ত হোন !_-বলিতে বলিতেই 
হস্তচ্যুত হইয়! ভাগুটি চুরমার হইয়া গেল । 

মাটির একটি ঘড় ভাঙ্গিয়াছে, অথচ এ যেন এক অতি প্রিয়জন 

বিয়োগের মতই দুঃসহ ঘটন1]। মহা শোকার্থ হইয়! গোরখনাথ তখনি 

ক্রন্দন শুরু করিয়া দিলেন । তাহাকে শান্ত করিবে এমন সাধ্য কার ? 
ভর্তৃহরি তো বিনম্ময়ে হতবাঁক্। মহাশক্তিধর যোগী বলিয়? যিনি 

সাঁরা ভারতে খ্যাত, তাহার কেন এই মায়ার বন্ধন? তুচ্ছ একটি মাটির 
জলপাত্র হারাইয় এমন দুর্দীশ। ! 

কহিলেন, “যোগ্ীবর, আপনি স্থির হোন, এক্ষুনি এ রকমের পাত্র 

আরো দশ বিশট আনিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ কিন্তু প্রভু, সবিনয়ে জিজ্ডেস 
» করছি-_এই সামান্য ভঙ্গুর জিনিষটির জন্য অ!পনি এতো উতল হয়ে 
পড়লেন কেন %, 

“রাণী পিঙ্গলার জগ্যই বা এতো শোক আপনার উথলে উঠেছিল 
কেন, মহারাজ ?” 

“সে কি! সে যে আমার পত্রী, এ রাজ্ঞের রাণী ., 

“ ম্মাপনার পত্বীই হোন, আর রাণীই হোন, আমার এই মৃত্ভাগ্ডে 
মৃত একট] আধার বইতো। নয় | 1 যেমন ভেঙ্গে ধায়, তেমনি আবার 

নূতন ক'রে গড়াও তো যায়। আপনি তো৷ আমায় দশ বিশটা মাটির ভাগ 
ষোগাড় ক'রে দেবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন। আমিও তেমনি 

আপনাকে দিচ্ছি পঁচিশটি রাণী। আর হ্যা, এদের প্রত্যেকটিই 
আপনার রাণী-_পিঙ্গল। | 

মন্বঃপৃত কিছুট! জল গোরখনাথ চিতার উপর ছিটাইয়! দেন। সঙ্গে 

সঙ্গে যোগশক্তির বলে উদ্ঘাটিত হয় এক এন্দ্রজালিক দৃশ্ঠ। পঁচিশটি 
পরমান্ন্দরী নারী-_হুবছ রাণী পিঙ্গলারই মত দে'খিতে-_-ভর্তৃহরির 
সম্মুথে আসিয়া দাড়ান 1১ বিস্ময়বিহবল রাজা এক একজনের দিকে দৃষ্টি 

১ ভবলুযু ওয়াটসন ১ গ্ঠ প্টোরি অব রাণী পিঙগলা__ইতিয়ান আ্যাণ্টক্যুয়েরিজ, 
১৮৭৩ পৃ ২১৫? এফ,। 

৬৮ 
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নিবন্ধ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এইটিই তাহার প্রিয়তম! পত্তী 
পিঙলা। কিন্তু একের সঙ্গে অপরের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই, তারতমা 
নাই। কোন্টি আসল কোন্টি নকল বুঝা যাইতেছে ন] ] 

মহাযোগীর বিভূতিবলে স্থষ্ট এই মায়! বিভ্রমের মধ্যে রাজ! ভর্তৃহরি 
একেবারে দিশাহার] হইয়া পড়িলেন। 

এবার সকাতরে গোরখনাথের চরণে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি 

বিষয়কীট--অন্ধ। আপনার দিব্যদৃষ্টি কোথায় পাবো ? আর এভাবে 
আমায় হাস্তাস্পদ করবেন না। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার 
যোগসামধ্যের পরিসীমা নেই। এবার দয়া ক'রে সতাকার পিঙ্গলাকে 
আমায় চিনিয়ে দিন, এই আমার প্রার্থন1 1” 

ম্ত্রঃপূত জল আর একবার গোরখনাথ চারিদিকে ছিটাইয়া দিলেন, 
তৎক্ষণাৎ একটি বাদে আর সবগুলি নারীদৃক্ক্ত দেখান হইতে কেথায় 
মিলাইয়া গেল। 

হাস্যভরে যোগীবর কহিলেন, “মহারাজ ভর্তৃহরি, একবার তাকিয়ে 

দেখুন, এই হচ্ছে আপনার সত্যকাঁর রাণী ।” 
উপস্থিত জনতা এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া! ভয়ে বিস্ময়ে বিমু 

হইয়া গিয়াছে। পুনজ্জীবন প্রাপ্ত। পি্গলা অতঃপর ধীরপদে আগাইয়া 
আসিয়া গোরখনাথ ও ভর্তৃহরিকে প্রণাম করিলেন, করজোড়ে সম্মুখে 

রহিলেন দণ্ডায়মান । 

প্রসন্নকণ্ঠে যোগীবর কহিলেন, "ভর্তহরি, এবার আপনি আপনার 

রাণীকে গ্রহণ করুন, ফিরে চলুন রাজপ্রাসাদে |” 

গোরখনাথের এই অত্যাম্চর্য্য বিভূতিলীলা রাজ! ভর্তৃহরির জীবনে 

আনিয়।ছে প্রচণ্ড আলোড়ন, দৃষ্টিভঙ্গীরও ঘটাইয়াছে আমূল পরিবর্তন 
এইসলে পূর্ববজন্মের শুদ্ধ সংস্কারও এক মুহুর্তে জাগিয়। উঠিয়াছে | 

উপলন্ধিতে আসিয়। গিয়াছে এক পরমবোধ-_বিত্ত বিভব, রাজ্যপাট ও 

প্রেমময়ী পত্রী পিঙ্গল।, এ সমন্তই মায়ার খেল ছাড়। কিছু নয় ! যোগী 

গোরধনাথের কৃপায় আঁ তিনি বৃঝিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যু একই 
৬৪৯ 
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পরম সস্তায় বিধুত। আরে! বুঝিয়াছেন, এই জগৎপ্রপঞ্চ একেবারেই 
মিথ্যং-_অলীক। রাণী পিক্গলার লাবণাময়ী তনু আর যোগীবরের ভঙ্গুর 
শভাণ্ডের মধ্যে সত্যকার কোন পার্থক্যই নাই। 

ভর্তহরি করযোড়ে নিবেদন করেন, “প্রভু, আপনার কৃপায় এ 

অন্ধ আজ প্রকৃত আলে দেখতে পেয়েছে । এই আলোর পথেই এবার 

থেকে শুরু হোক্ তার ঘাত্র!। আপনি আমায় কৃপা ক'রে দীক্ষা দিন, 

নীথযোগের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির পথে নিয়ে চলুন ৮» 
“কিন্তু রাজসিংহাসনের স্মখভোগ, পত্বীর প্রেম, এ সব ছেড়ে যাওয়। 

কি আপনার পক্ষে সম্তব হবে ?”-_-প্রশ্ন করেন মহাযোগী। 

ন্্যা, প্রভূ, আমায় ঘেতেই হবে । সংসারের মোহ একেবারেই চলে 

গিয়েছে! তাছাড়া, প্রাণপ্রিয় পিঙ্গলার চিতার পাশে বসে আমি দপথ 

গ্রহণ করেছি সংসার ত্যাগের ।৯ আপনি আমায় আশ্রয় দিন, মুক্তির 

পথ দেখিয়ে দিন।” 

“মহারাজ, বেশ, আপনাকে আমি দীক্ষা দেবেো।--কিন্তু এক অর্তে । 

চরম ভোগএশ্বর্্যে কাটিয়েছেন এতদিন, এবার বারো বংসর আপনাকে 

কঠোর ক্রহ্মচর্ধ্য সাধন করতে হবে। ভিক্ষান্নে করতে হবে উদর-পু্তি।” 
*উত্তম কথা, প্রভূ! সানন্দে আমি তাঁ করবে! । 

“অপেক্ষা করুন, মহারাজ! আরো কথ! আছে। প্রতি একাদ*, 

তিধির পরদিন আপনি ভিক্ষা মাগ তে অ'সবেন আপনার রাজপ্রাসাদে 

সেখানে প্রিয়তমা রাণী পিঙ্গলার সম্মুথে গিয়ে এই ব'লে দীড়াবেন_মা 

পিঙ্গলা, আমায় ভিক্ষা দাও। পত্ীর মোহ ও প্রলোভন একেবারে 

গিয়েছে কিনা, নূতন করে সথ্চারিত হচ্ছে কিনা--তা এর ভেতর দিয়ে 

আমি লক্ষ্য করবো। তারপর বার বুসর অতীত হ'লে দেবো আপনাকে 

নিগুঢ় যোগসাধন ! হাতে পাবেন মোক্ষের চাবিকাঠি !” 

মহাযোগীর চরণে প্রণত হইয়। রাজ। ভর্ভৃহরি করজোড়ে কহিলেন, 

১। জার্ণাল্ অব এশিয়াটিক ওরিয়েপ্ট।ল্ সোসাইটি ১ ভলুযু ২৫৪ পৃঃ ১৯৮. 

২৩৩ 7 এল, ডি, গ্রে ঃ ছ্য ভর্তৃছরি নির্ব্বেদ অব. হর়িহর্। | 

১] 
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প্রভূ, আমার সম্কলে আমি অবিচল। আর আজ থেকে আপনার 

নির্দেশ হয়ে রইলে। আমার শিরোধার্য্য ।” 

নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়! রাণী পিল রাজপুরীতে ফিরিয়া গেলেন, 
পরিজন ও প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হুইল গভীর শোকের ছায়া । চীর 
বন পরিয়। নিবিবঞজ সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী, ভর্তু হরি, আশ্রয় নিলেন নগরের 
উপাস্তে এক পর্ণকুটিরে। ব্রত উদযাপনের শেষে লাভ করিলেন 
গোরথনাণের কৃপা-প্রসাদ । 

উত্তর ভারতের যোগী-গায়ক ও সারেলীহারেরা আজো করুণ হারে 

রাজবৈরাগী ভর্তৃহরির এই অদ্ভুত ধরণের ভিক্ষার কাহিনী গাহিয়া 
বেড়ায় । একতারা মুচ্ছনার সাথে বন্কৃত হইয়া উঠে তাহাদের পরম 
প্রিয় সঙ্গীতের কলি-_“ভিকৃষ! দে মাঈয়া পিঙ্গলে__ 

_. গোরখনাথের কুপায় ভর্তৃহরি কায়াসিদ্ধি লাভ করেন, প্রতিষিত 
হন নাথত্বে। উত্তর প্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটে আজো 

বছু সংখ্যক ভর্তৃহরি-যোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। 

ভর্তৃহরির অন্যতম প্রধান শিষ্য, মহাঁতা রতননাথ ছিলেন অসামান্য 
যোগবিভূতির অধিকারী! পেশোয়ার অঞ্চলে তাহার বন্ুসংখ্যক 

যোগীশিষ্য বর্তমান ছিল। আর কোহাট, জেলালাবাদ ও কাবুলের 
ঘোগী-মঠগুলি পরিচালিত হইত তীাহারই তত্বাবধানে । 

রতননাথ স্থপ্রসিদ্ধ নাথ-গুরু হইয়াও কাণে কোন কুগুল পরিতেন 

না। এজন্য যোগীটিলার কয়েকটি প্রবীণ নিষ্ঠাবান যোগী একবার 
তাহাকে খুব তিরস্কীর করেন, বলেন, “কিগো, তুমি শত শত যোগ- 
শিক্ষার্থী ও ভক্তের আশ্রয়দাতা, নাথধর্ম্ের একজন দিকৃপাল-_আর 

সেই তুমিই কিন! কাণে কুগুল পরছে! না ।” 
“কেন, তাতে কি দোষট| হয়েছে ?”-_উপেক্ষার সুরে উত্তর দেন 

সিদ্ধযোগী রতননাথ। 
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"নবীনদের মধ্যে তোমার এই আচরণের মধ্য দিয়ে কি কুদৃষ্টান্ত 
দেখানো হচ্ছে না? 

একথার উত্তর না দিয়া তিনি তুষ্ণাভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। 
কিন্তু সমালোচকেবাঁও ছাঁড়িবার পাত্র নন, বার বার তীক্ষ বাক্যে 

তাহাকে গঞ্জন! দিতে থাকেন । 
অবশেষে রতননাথ সেদিন বড় উত্তেজিত হইয়া উঠেন, সর্ববসমক্ষে 

প্রদর্শন করেন এক অতি অদ্ভুত যোগ সিদ্ধাই। ছুই হাত দিয়া সজোরে 
হঠাত তিনি নিজের বক্ষপঞ্জর বিদারণ করিয়া ফেজিলেন, তারপর দৃঢ়ম্বরে 
কহিলেন, “তা"হলে এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে গ্াাখো, তোমাদের সাথের 

কুগুল এখানে রয়েছে কিন1।” 

সকলে সবিস্ময়ে তাকাইয়] দেখেন, সত্য সত্যই তাহার রক্তাক্ত 

বক্ষের অভ্যন্তরে সংগোপিত রহিয়াছে গণ্ডারশৃঙ্ষে নিম্মিত. ধূসর রং-এর 
একজোড়া কর্ণকুগুল |১ 

একবার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন__ 

রতননাথের পরে এ অঞ্চলে এমন আর কেহ থাকিবেন না যিনি তাহার 

মত ৰিপুল ঘোগৈশ্ব্ধ্য লাভ করিবেন। জনশ্রুতি আছে, এ কথা শুনিয়! 
গোরখনাথের নাতি-শিষ্য এই শক্তিধর যোগী তাহার নিজ দেহ হইতে 

তখনি একটি সৌম্যদর্শন সমাধিবান বালক সাধকের স্থ্টি করিয়াছিলেন : 
কায়! হইতে স্থষ্ট, তাই তাহার নাম হয়--কাঁয়ানাথ। উত্তরকাঁলে 
পেশোয়ার অঞ্চলের শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধরাই নয়, বহ্ছু মুসলমানও তীহাঁর 
নিকট ধন্মোপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হন। যোগী কায়ানাথকে তীহার 

মুসলমান ভক্তের আদর করিয়া নাম দেয়-কোয়াইম্ উদ্দীন | 
কাবুল ও জালালাবাদে যোগী রতননাথের স্বৃতিজড়িত জীর্ণ মন্দির 

এখনে রহিয়াছে । শক্তিধর যোগীর তিরোধাণের কয়েক শত বংসর 
পরও স্থানীয় মুসলমানেরা রতননাথী যোগীদের অলৌকিক বিভূতির 
কথ| সশ্রদ্ধভাবে বলাবলি করিত। 

ক্রীগল ঃ গোরখনাথ, এও কাণফান্টা যোগীজ__পৃঃ ৬৫-৬৬ 
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যোগীবর গোরখনাথের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য হইতেছেন পাঞ্জাবের 

রাজা! শালিবাহনের পুত্র পুরণভগণ্। বাল্যকাল হইতেই তিনি সৎ, 
উদার ও ঈশ্বরপ্রেমিক। চরিত্রের পবিত্রতার সঙ্গে দূঢ়তাও ছিল তাহার 
যথেষ্ট । যৌবনে পদার্পণ করার পর পূরণের জীবনে ঘনাইয়া আসে এক 

মহ! সঙ্কট । বিমাত1 রাণী লুনান্ ছিলেন তরণী, পরমা স্থন্দরী এবং 

নিঃসন্তান । এই রাণী হুদর্শন যুবক পূরণের প্রতি অতিশয় আকৃন্ট 
হন এবং তাহাকে স্ববশে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতে থাকেন । 

পৃরণ কিন্তু ঘৃণাভরে রাণী লুনানের সব প্রলে।ভন প্রত্যাথান করেন। 
ইহার ফলে রাণী ক্রোধে হইয়! উঠেন একেবারে জ্ঞানহীন। অবশেষে 

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পূরণের বিরুদ্ধে রাজার নিকট তিনি 
নয়ন করেন এক মিথ্যা অভিযোগ । তিনি বলেন, কামাসক্ত হইয়া 

পূরণ তাহাকে আয়ত্তে আনিতে চাহিতেছেন। 

রাজা একে বুদ্ধ, তছুপরি রূপসী কনিষ্ঠ রাণীর প্রতি মোহে আচ্ছন্ন, 
বিচার বুদ্ধি কিছুই আর তাহাতে অবশিষ্ট নাই। তাই পূর্ববাপর বিবেচন! 
না] করিরা পুভ্রের উপর দিলেন চরম দণ্ডের আদেশ । হস্তপদ কর্তৃণ 
করিয়া পুরণকে নিক্ষেপ করা হইল এক শুক্ষ কৃপের ভিতর | 

একা দিক্রমে প্রায় বারদিন, মৃতকল্প অবস্থায় তাহাকে এই কুপে 
পড়িয়া থাকিতে হয়। তারপর দৈবযোগে সেখানে এই সম্কটকালে 
আবির্ভাব ঘটে গোরখনাথের। কথিত আছে, যোগীবরের অত্যাশ্চর্ঘ্য 

'বভূতির বলে পূরণের কন্তিত হস্তপদ আবার নৃতন করিয়া জোড়া 

লাগিয়া ঘায়, কুপ হইতে তিনি উদ্ধার লাভ করেন। 
পুরণ কিন্তু আর রাজপুরীতে ফিরির! যন নাই, গুরু গোরখনাথের 

আশ্রয়েই সানন্দে অবস্থান করিতে থাকেন। কয়েক বংসরের কৃচ্ছু ও 

কঠোর তপন্তার ফলে তিনি লাভ করেনযোগসদ্ধ এবং সর্বব সাধারণের 
কাছে পুরণ ভগৎ নামে পরিচিত হইয়! উঠেন । 

গুরুর আদেশে সেবার কিছুদিনের জন্ঠ তিনি রাজপুরীতে কিরিয়া 
যাঁন। রাজপুজ পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছেন, গোরখনাথের দীক্ষা শিক্ষায় 
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হইয়] উঠিয়াছেন এক শক্তিধর যোগী, তাই তাহার দর্শনে রাজপুরীতে 
সেদিন আনন্দের উচ্ছাস বহিয়া যায়। 

এদিকে বিমাতা৷ লুনান্ অতিশয় ভীতা ও অনুতপ্ত হইয়া পড়েন। 
নবীন যোগী পূরণের কাছে আসিয়! কাঁতরস্বরে বারবার তিনি মার্ডন। 
ভিক্ষা করিতে থাকেন। 

সর্ববসমক্ষে এ সময়ে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় গোরখশিস্খ, সিদ্ধ 
সাধক পূরণের ক্ষমাহুন্দর মহিমাময় রূপ। রাণী লুনান্এর সমস্ত কিছু 
দোষ তিনি মার্জনা করেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার বরে এই রাণী 
উত্তরকালে এক পুজরত্বও লাভ করেন। এই পুজের নাম রাখা হয় 
রসালু। পুরণের এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তরকালে গোরখনাথের এক 
বিশিষ্ট শিষ্য এবং সার্থকনামা যোগীরূপে খ্যাত হইয়| উঠেন । 

রন্বঝা ও হীরের প্রেমোপাখ্যানের সহিতও কৃপালু গোরখনাথের 

পবিত্র "্মৃতি জড়িত রহিয়াছে । পাঞ্জাবের জনজীবশ ও লোকগাথায় 

ইহার প্রচুর নিদর্শশ মিলে। 

রাজপুত ভক্ত গৃগা ছিলেন গোরখনাথের শক্তিধর যোগী-শিষ্দের 
অন্যতম। গৃগার বৈশিষ্ট্য-_তিনি সমাজের নিন্মস্তরের সকল মানুষের 
উপর অকৃপণ করে কৃপা ছড়াইয়া গিয়াছেন। উত্তরপশ্চিম ভারতের 
অস্তাজ অস্পৃশ্য এবং নিন্গ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই সাধকের 
প্রভাব ছিল অসামান্য । গ্রামাঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র মন্দিরে গোরথশিষ্য 

গৃগা ও তাহার যোগ জাধন'র প্রতীক সর্পের প্রতিমৃত্তি দেখা ঘায়। 

পাণ্তাব ও বাংলার লোকগাঁথা আলোঁচন। করিলে প্রতীয়মান হয় 

বাংলার রাজপুজ্র গোগীচাদ শেষবারের মত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া 

ঘুরিতে ঘ্ুরিতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবশ্থিত নাথযোগীদের সন্ধানে তপন্তান্থল- 
গুলিতে আসিয়। উপস্থিত হন এবং এসব স্থানে কঠোর সাধনার পর 

সিদ্ধিলাভ করেন। তাহার সাধন-এশ্বর্্যের খ্যাতি শতশত বৎসর পরেও 
জনমনে জাগরূক ছিল। 
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সিন্ধুর পার অড়ু অঞ্চলের লোকদের কাছে সাধক প্রবর গোপা্টাদ 

পরিচিত ছিলেন “পীরপথাও' নামে । উত্তরকালে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের মানুষই তাহার পবিত্র স্মৃতিকে সমভাবে শ্রদ্ধ/ করিত। 

করাচী হইতে কিছুটা দুরে আজো একটি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ 
দেখা যায় মুসলমানের] এটিকে বলে পীর পুনত্ত' আর হিন্দুর। বলে 
'গোপার্টাদ রাজ । এই ভগ্র আশ্রমসৌধ যে বাংলার রাঁজসন্যাসী 

গোপী্টাদকে কেন্দ্র করিয়াই নিম্মিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পরিব্রাজন করিতে করিতে গোরথনাথ সে-বার সিহ্ধুদেশে আসিয়া 

পড়িয়ছেন। তীহার অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য গোপীটাদ তখন এখানে 

থাকিয়াই সাধন ভজন করেন। গোপীর্টাদ যৌবনে জালন্ধরীপাদের কাছে 

দীক্ষ1! নিয়াছেন, কিন্তু যোগসাধনার পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়াছেন 

গোরখনাথকে | বহুদিন পরে এই শিবস্বরূপ মহাষোগীর দর্শন পাইয়' 

তাহার আনন্দের সীম! রহিল না। 
কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করার পর গোরখনাথ গোপী্টাদকে 

কহিলেন, “বৎস, কৃচ্ছু. এবং ত্যাগ বৈরাগ্য তোমার এই নবীন জীবনে 

যথেষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, পরিব্রাজন ও সাধন ভজনও এযাবও তুমি কম 

করনি । এবার একটি তপস্তাকেন্দ্র বেছে শিয়ে স্থির হয়ে বসে পড়ো । 

অদূরেই রঠেছে পবিত্র অড়, পর্ববত | পুরাকালে বহু যোগী খধি ওখানে 
কঠোর সাধন। করে গেছেন, সিদ্ধ হয়েছেন । এ পর্বতের গুহায় বসে 

তুমি তোমার যোগসাঁধনা সমাপ্ত ক'র। আশীর্বাদ করি, অচিরেই হও 

সিদ্ধকাম।” 

গোপী্টাদকে যোগাসাধানার নিগৃঢ়তম প্রক্রিয়াগুলি গোরখনাথ 
এবার শিক্ষা দিলেন । তারপর স্বয়ং সযত্রে সঙ্গে করিয়া নিয়া গেলেন 

পর্বতের পাদদেশে । নীচে হইতে নির্দিষ্ট সাধনগুহাটি গোপীর্টাদকে 
দেখাইয়। দিয়া প্রস্থান করিলেন গিরণার পাহাড়ে। 

পাহাড়ে উঠিয়! গোঁপীর্টাদ এক বিপদে পড়িলেন। দয়ানাথ নামে 
এক মহাশক্তিধর তান্ত্রিক দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিতেছেন। 
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বিপুল অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী । বু সংখ্যক শিষ্ঠ তাহার, 
'আর স্থানীয় সাধুসস্ত মহলেও প্রতিপত্তি অসাধারণ । 

ইনি তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ । নানাচাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনিয়া! গোঁপাটাদ 
ইহার সম্বন্ধে কৌতুহলী হুইলেন। এখানকার বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ের 
গুহায় বু সাধু তপস্য! করেন, তাই ধুনির কাঠ ও আগুন তীহাদের 
সর্ববদাই দরকার । আর দয়ানাথই নাকি তাহার অলৌকিক শক্তিবলে 
সবাইকে এসব করেন সরবরাহ । সবাই বলে, তাঁহার একটি জিদ্ধাইর 
পেটিক! রহিয়াছে । অফুরন্ত কাঠ ও আগুনের সরবরাহ আজে এটি 
হইতে । শীতে গ্রীক, দিনে রাতে যখন যাহার এবস্ত দুইটির দরকার, 
দয়ানাথের পেটিকা স্বয়ংচালিত হইয়া তাহার যোগান দেয়। 

উচু পাহাড়ের উপর জল সংগ্রহ করা এক দুরূহ সমস্যা। দয়ানাথ 
তাহারও চমণ্ডকার সমাধান করিয়া রাখিয়াছেন, একটি জলবাহী বলদ 
তিনি প্রতিপালিত করেন । পৃষ্ঠদেশে দুইটি মশক ঝুলাইয়া উহা বারবার 
পিম্মে অবতরণ ক'রে, আর নদীতে প। দিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন! হইতেই 

ৃষটস্থিত মশকটি জলে পূর্ণ হইয়! উঠে। তারপর এই বলদটি পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরিয়। সাধুদের ক'রে জল বিতরণ । 

স্থানীয় সাধূদের ভোজনের ব্যবস্থাও হয় দয়ানাথের সরিদ্ধাইর বলে। 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন' বৃহদাকার একটি ভিক্ষাপাত্র তাহার রহিয়াছে । 

প্রয়োজন হইলেই আপন হইতে এটি স্থম্থাছ্ব পুরী-কচুরী-মালপোয়ায় 
ভর্তি হইয়া উঠে। আশেপাশের পাহাড়স্থিত সাধুর সবাই এসব দিয়! 
করেন তাদের ক্ষুম্নিবৃত্তি। 

কিন্তু পরোপকার ও সাধুসেবার উৎসাহ থাকিলে কি হয়, দয়ানাথ 
ড় উগ্র স্বভাবের । সাধুদের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্যও 
তিনি সতত চেষ্টিত-__একবার তাহার কুদৃষ্টিতে পড়িলে কাহারো নিস্তার 
নাই। তীহার মন্ত্রপৃত রজ্জুর বন্ধন-ভয়ে ও দীর্ঘ যষ্টির প্রহারে 
নির্যাতিত জাধুর। ত্রাহি ত্রাছি রব ছাড়িতে থাকে | 

তান্ত্রিক দয়ানাথজী সম্পর্কে এইসব বিশ্ময়কর নান! কাহিনী শুনিয়! 
ভাব ঙ 



মহাষোগী গোরখনাথ 

গোপীর্টাদ ভাবিলেন, “এ অঞ্চলে এ সাধু নেতৃস্থানীয় ও প্রতিষ্ঠাবান ; 
একবার তাহাকে দর্শন করা ও কিছুট! আলাপ পরিচয় করা মন্দ কি? 

দয়াঁনাথজীকে প্রণাম নিবেদন করিতেই ঘটিল বিপরীত কাণ্ড । 
ক্রোধে তিনি একেবারে ফাটিয়৷ পড়িলেন। দুই চোখে রোঁষে কষায়িত, 
গড্ভিয়া কহিতে লাগিলেন, “ওরে পাপী, ওরে দুরাঁচার। এক্ষুনি আমার 
সামনে থেকে দূর হয়ে যা! তোদের কুঅভিসদ্ধি আর যড়ঘন্ত্র আমার 
কিছু বুঝতে বাকী নেই। যাঁষা সরে যা এখান থেকে 1” 

“মহারাজ, আপনার এমনতর ক্রোধের কারণ তো কিছুই বুঝতে 
পারছিনে। গুরুর '্আজ্ঞায় এই নির্জন পাহাড়ে কিছুদিনের জন্য এসেছি 
তপস্যা করতে । কিন্তু আপনি কেন শুধু শুধু এত বিরূপ হলেন আমার 
ওপর? আমি আপনার বালক ৷ বুঝিয়ে দিন, কি আমার অপরাধ ?” 
_-যুক্তকরে নিবেদন করেন গোপীর্টাদ । 

“অপরাধ ? তোর যোগীগুর গোরখনাথ কি আজ এই পাহাড়ের 

পাদদেশে এসে ছীড়ায়নি ? আমার এই সাধনগুহার দি:ক সে কি তীক্ষ 
স্থির দৃ্ভিতে তাকিয়ে থাকে নি? সত্য করে বল্তো।” 

“আজে হ্যা, আপনার কথা যথার্থ '” 

“তবে শোন হতভাগা । তোর গুরু গোরখণাথ আজ আমার 

বিরুদ্ধে গোপনে তার যোগবল প্রয়োগ করেছে। এখান দিয়ে সে চলে 

যাবার পর থেকেই-__পাধুসেবার জন্য যে সিদ্ধাইগুলি আমি এতকাল 
প্রয়োগ করে আসছি, তা আর কাজ করছে না। আমি বুঝেছি, তোকে 
এখানে পাঠানোর ভেতরও এক গভীর ষড়যন্ত্র *য়েছে। তুই এখানকার 
সিদ্ধগুহাঁয় তপন্যা করতে বসলে গোরখনাথ নিশ্চয় দু'চারবার আসবে । 

সে স্থুঘোগে সে নষ্ট করবে আমার সমস্ত কিছু প্রতিষ্ঠা ও তন্ত্রসিদ্ধি। 
আর বল্্তে পারিস্, কেন সে এমন করে পিছু লেগেছে? কেনই ব' 
শুধু শুধু সে আমার বিনষ্টি ডেকে আনতে চায় ?” 

গোপীর্টাদ সবিনয়ে করজোড়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, আপনি 
আমার প্রভু গোরখনাথজীকে খুব ভূল বুঝেছেন। তিনি যে শিবকল্প 
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মহাপুরুষ! সর্ববলোকের, সর্ববশ্রেণীর সাধকের কল্যাণই সদা তিনি 

কামনা করেন। তিনি কেন আপনার মত মহাত্ার অনিষ্ট করবেন £? 
“তবে, কেন এ ধরণের আচরণ? আমার সিদ্ধাইর “প্রতি তার 

এননতর ঈর্াই বা কেন?” 

ঈর্ষা! নয়, বলুন কল্যাণ কামনা ।” 

“তার মানে ?৮_ তন্ত্রসিদ্দ সাধক দয়ানাথজীর নয়ন দুটি ক্রোধে 

জুল্ জ্বল্ করিয়! উঠে । 
“হয়তে!, আপনার এ বিপুল সিদ্ধাই আপনার সাধন জীবনের চরম 

প্রাপ্তির পথে বাধ! হয়ে দীড়িয়েছে। আর প্রভু গোরখনাথ সেই বাধাঁটিই 
দূর করে দিতে চাচ্ছেন কপাপরবশ হয়ে! 

“তরে রে মুর্খ অর্ববাচীন ? ঘত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোর 

গুরু গোরথনাথ কি তবে এমনি আত্মস্তরি হয়ে উঠেছে ? বেশ, তবে 

দ্যাখ, আমার তান্ত্রিক সিদ্ধাইর শক্তি। তারপর ডাক তোর গুরুকে, 

দেখি-_সে এর সামনে কতট এগুতে পারে ।৮ 

দৃঢ় হস্তে গোপীটাদের হাতছুটি চাঁপিয়! ধরিয়া তীব্র রোষে কাপিতে 
কাপিতে দয়ানাথজী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। 

শুরু করেন মারাত্মক তান্ত্রিক অভিচার । 

ক্ষণপরেই সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক কাণ্ড । 

সার পাহাড় ব্যাপিয়া দাউদাউ করিয়া ভুলিয়া উঠে অগ্নিশিখা, আর 

জ্লস্ত গোলকসদৃশ এ পাহাড়টি নিক্ষিপ্ত হয় উর্ধাকাশে :১ 
ভয়ে বিস্ময়ে নবীন সাধক গোপীর্টাদের বাকৃশক্তি ততক্ষণে রুদ্ধ 

হুইয়! গিয়াছে | অনুরস্থিত এই ভয়াল অবিশ্বাস্য দৃ্যের দিকে তিনি 

চাহিয়। আছেন নিম্পলক দৃষ্টিতে । 
দয়ানাথজীর তীক্ষস্থরে তাহার চমক ভাঙ্গিল-_“ওরে, মুর্খ! নিজ 

চোখে তে। দেখলি আমার সিদ্ধাইর প্রতাপ। এখন যোগী গোরখনাথকে 
গিয়ে বল্, তোর তপস্যার স্থান সে নৃতনক'রে কোথাও নির্ববাচন করুক । 

১ ব্রিগংস্ ঃ গোরখনাথ এও কানফান্টা যোগীজ পুঃ ১৯ ৩ 
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আমি এবার এ অঞ্চল ছেড়ে চল্লাম- _ধিনোৌধর পাহাড়ে গিয়ে পাত.ব্যে 

আমার নুতন সাধন-আসন | তারপর আর একবার দেখে নেবো তোর 

যোগীগুরুকে |” 

দয়ানাথজী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া! মাত্র গোগীর্টাদ ছুটিয়া চলিলেন 
গির্ণার পর্ববতে, মহাযোগী গোরখনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন । 
সাক্ষাৎ হইতেই তীব্র অনুযোগভরা কে কহিলেন, “প্রভু, আপনি তো 
এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছেন, আর ওদিকে দয়ানাথজী আপনার সব 

ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন বান্চাল। তার অদ্ভুত সিদ্ধাইর ঘে দৃশ্ট আজ 

স্বচক্ষে দেখে এলাম, জীবনে তা কোনদিন ভূলতে পারবো না। সার! 

অড় পাহাড়টি তিনি নিক্ষেপ করেছেন আকাশমার্গে আর আগুনে 

পুড়ে ত। একেবারে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রে চুপচাপ বসে না 

থেকে আপথি শিগগীর এর একট! প্রতিবিধান করুন ।” 

গোরখনাথের দৃষ্টি ততক্ষণাৎ নিবদ্ধ হইল সেই পাহাড়টির দিকে। 
দেখিলেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে দূর আকাশসীন! অবধি জুলিয়া উঠিয়াছে এক 
সর্বব-ধবংসী অগ্নিবলয়, লেলিহান শিখা আর ধূমরাশিতে চারিদিক হইয়া! 
উঠিয়াছে একাকার। 

অমার্জনীয় ওদ্ধত) দয়ানাথের ! এখনই, এই মুহূর্তে, ইহা দমন না 
করিলে চলিবে না। সঙ্কল্প গ্রহণ করার পরই গোরখনাথ ধ্যানাসনে 

গিয়া উপবিষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমধ্য হইতে এক অলৌকিক জ্যোতির 

ধারা নির্গত হইয়া তীব্রবেগে আগাইয়া বায় সম্মুখের দিকে । মুহুর্তে 
দয়ানাথের প্রজ্বলিত অগ্নিশিথ। শির্ববাপিত হইতে দেখ! যাঁয়, আর উদ্দধে 

উত্থিত অড়, পর্ববত ভূঁতলে পড়িয়। হয় দ্বিখ্ডিত। 
এবার মহাযোগী গোরখনাথ ফিরিয়া তাকান ধিনোধর পর্ববতের 

দিকে যেখানে বসিয়! ক্রুদ্ধ দয়ানাথ তাহার তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়া 

সম্পন্ন করিতেছেন। তখনি মানসপটে তাহার ভাঙিয়া৷ উঠে অদ্ভুত এক 
দৃশ্য। দেখেন, মন্ত্রঃপূত একটি গোটা স্থপারীর উপর নিজ মস্তক-স্থাপন 
করিয়। দয়ানাথ হেঁটমুণ্ডে শুরু করিয়াছেন এক নুতন তপশ্চ্ধ্যা। 

তি, 
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গোপীর্টাদের দিকে চাহিয়া যোগীবর শান্তত্বরে কহিলেন, “বৎস, 

বিপদ কিন্তু এথনে। কাটেনি । দয়ানাথের সঙ্কপ্লিত এই বিশেষ ক্রিয়! 
যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে সারা সিদ্ধুদেশে আজ আগুনে পুড়ে একেবারে 
খাক্ হয়ে যাবে। ওকে এক্ষুনি নিবৃত্ত করতে হচ্ছে! 

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই আকাশমার্গ হইতে গোরখনাঁথের 
পদপ্রান্তে ঝুপ, করিয়া পতিত হুন বিশালবপুএক সন্ন্যাসী | গোরখনাথের 
চরণ ধরিয়া! বারবার তিনি ক্ষম! ভিক্ষা করিতে াকেন। 

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাযোগী কহিলেন, *দয়ানাথ, শুধু শুধু এত কাণ্ড 
কেন করালে বলতো? দূর কচ্ছ অবধি আমায় হস্ত প্রসারণ করতে 

হল, আর তোঁমায়ও টেনে নিয়ে আসতে হল এই স্থানে। জাধন-দেহ 

পূর্ণরূপে শুদ্ধ না ক'রে তোমার গুরু তোমার সিদ্ধাই দিয়ে বসেছিলেন, 
তা তুমি ধারণ করতে পারোনি। শুধু তাই নয়, অপক আধারে শক্তি 
আরোপিত হওয়ার ফলে তীব্র আত্মস্তরিতা পেয়ে বসেছিল তোমায় । 

আজ তার মুল উৎপাটিত হয়েছে এবং তোমার সবটা বিভূতি আমি 
আকর্ষণ করে নিয়েছি। ভালই হয়েছে দয়ানাথ। তোমার সাধনপথের 

বড় একটি কাটা খসে পড়লো । এবার থেকে শুদ্ধতর মন নিয়ে শুরু 

ক'র তোমার নূতন তপস্যা । 

অতঃপর দয়ালাথ একান্তভাবে গোরখনাথের শরণ লেন; সোৎসাহে 

নাথযোগের সাধন প্রণালী গ্রহণ করেন। কর্ণবেধসহ নাদ-সিঙ্গা-সেলী 

ধারণ করাইয়া! গোরখনাথ তাহাকে উচ্চতর যোগতত্ব শিক্ষা দেন, 
তপস্যার জন্য আবার প্রেরণ করেন ধিনোধরের পর্ববত গুহায় । 

সাধক গোপীাদের পথ এবার নিক্ষণ্টক। শান্তিময় পরিবেশ অড় 
পর্ববতের নিভৃত গুহায় শুরু করেন তিনি শেষ পর্য্যায়ের যোগসাধনা, 

শক্তিধর গুরু গোরখনাথের আশীর্ববাদে হন আগ্তকাম। 

শিবদ্বূপ গোরথনাথের আচার্ধ্যজীবনের এক মহত্তর অধ্যায় উদ্ুক্ত 
হয় এই সময় হইতে। স্ুল ও সিদ্ধদেহে সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে 

তিনি বিচরণ করিতে থাকেন,উচ্চকোটির সাধকেরা ধন্য হয়সাহার কৃপায়! 
৮৩ 
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মুমুক্ষু জাঠ রণঝা! এক সময়ে প্রভু গোরখনাথের শরণ নেন, মিনতি 

জানান যোগসাধনা ও সল্ন্যাস গ্রহণের জন্য । এ সময়ে তাহাকে সতর্ক 
ক'রার জন্য ঘোগ্নীবর যে কথাগুলি বলেন, সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই 
তাহা চিরম্মরণীয়। তিনি বলেন, ণ্বগুস, জেনে রেখো, আমাদের 
নাথযোগসাধনায় যোগ্যতা লাভ করা বড় কঠিন। শুধু অর্দানগ্ন হয়ে, 
জটার ভর মাথায় নিয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ালেই কি ঘোগ হয়? বুকের 
মাঝে আগে জ্বালিয়ে নিতে হবে বিশ্বাসের জ্বলস্ত আগুন-_আর এই 
আগুনই সাধককে সতত এগিয়ে নিয়ে যাবে তার কৃচ্ছুসাধনের পথে, 

শিব-সাযুজ্য ও পরম প্রাপ্তির পথে। দেহ মনের চরম নির্যাতন ও 

লাঞ্ছনা হাসিমুখে তাকে সইতে হবে, মৃতকে ভালবাসতে হবে-_-তবেই 
তে! মিল্বে সত্যকার যোগ। আলে এই যোগ হচ্ছে-বেঁচে থেকেও 

মরে যাওয়া । সাধকের মনের স্থক্মমতম ইচ্ছার বিলয় ঘটবে, আর মনের 

হবে বিয়োগ | তবেই না হবে মহামনের সঙ্গে, পরমশিবের সঙ্গে, যোগ 
স্থাপন | বশুস, এই ভঙ্গুব স্বল্পজীবী দেহটিকে বাক্তাতে হবে একতারার 

মত, আর তাতে ফুটিয়ে তুলতে হবে__নেতি নেতি*র এক অনাছান্ত 
স্থর। সাধকের সমগ্র জীবন ও সমগ্র সত্তাকে মিশিয়ে দিতে হবে একটি 

বিন্দুর ভেতর। তাহলে তুমি বুঝতে পারছো-_এই যোগসাধন নিয়ে 
কখনে! ছেলে-বেল। করা চলে না । আরো একট! কথা জেনে রাখবে-_- 

আমাদের এই তুচ্ছ, রক্তমাংসময় দেহের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভগবাঁনের 
মহাধাম। তাই এই দেহের সাধনার ভেতর দিয়েই সম্তাবিত ক'রতে 

হবে তার জ্যোতিশ্ময় মহা প্রকাশ !” 

গোরখনাথ মুলত শৈবমার্গা মহাযোগী। নাথযোগীদের সাধনার 

প্রধান লক্ষ্য হইতেছে শিবত্বলাভ করা', মহেশ্বর পর্ধ্যায়ে উন্নীত হওয়া! 

আর এই দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্বরূপ হইতেছে অবিনাশীত্ব- অমরত্ব 

গোরখনাথ তাই চাহিয়াছিলেন, নাথসাধকের লক্ষ্য হোক্ ইন্টের ত্বরূপ 

১ ইওিয়ান আযান্টিক্যুয়েরিজ$ ১৯২১, হির্ রন্ধা__পুঃ ৩২ 
ভা. লা* (৭) ৬ রি 
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অর্জন-_জীবন্ুত্তি ও পরামুক্তির মধ্য দিয়া মহেশ্বরের চিরস্তন জত্তায় 
সে স্থিতিলাভ করুক, পরমশিবে হোক প্রতিষ্ঠিত ।১ ৃ 

লক্ষ্য তো! স্থির হইল, কিন্ত এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পশ্থাটি কি? 
কোন্ সাধনসোপান বাহিয়া নাথযোগী তাহার চরম লক্ষ্য, পরম শিবত্বে, 
গিয়া পৌছিবে? চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা রাজযোগের সাধন আধারণ 
মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য পয়। মন্ত্রষোগের হুরূহতাও স্থবিদিত। তাই 
নাথধন্মের নেতারা জোর দিলেন বিন্দু্জয় ও বায়ুজয় পদ্ধতির উপর 
এবং হঃযোগকেই স্থাপন করিলেন সাধনার অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক 
সোপানরূপে। 

কিন্তু গোরখনাথের ধোগপন্থা যে ভারতীয় এতিহোর ও পরস্পরাগত 
যোগপন্থার অনুসারী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিন্ুধায়ণ, বায়ুনিরোধ ও 
মনের বিলয়-_এই ছিল তাহার যোগসাধনের মুল কথা । “হঠযোগ 
প্রদীপিকা'য় গোরখবাক্যের উদ্ধ তিতে রহিয়াছে__ 

মন থির তে] পবন থির 

পবন থির তো বিন্দু থির। 

বিন্দু থির তো কন্ধ ির 

বলে গোরখদেব সকল থির। 
এই স্থির অবস্থায় ভাণু ও ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রকার পার্থক্যবোধ 

থাকে না, যোগী সাধক প্রাপ্ত হয় সহজ জমাধির ভুর্লভ অধ্যাতুসম্পদ | 
গোরখনাথের এই যোগাদর্শ গোড়ার দিকে হঠযোগের উপর নির্ভরশীল 
হইলেও ইহার পরিণতিতে কিস্ত আসিয়াছে রাজযোগেরই নিগুঢসাধন । 
“হুঠযোগ প্রদদীপিকা'র ভণিতায় আগে হইতেই সাধনকামা নাথযোগীদের 
সতর্ক করিয়া! দেওয়া হুইয়াছে__কেবলম্ রাজযোগায় হঠবিষ্তা 
উপদিস্তাতে, অর্থাত, হঠধোগবিষ্া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়! হইতেছে 
রাজযোগেরই অনুশীলনের জন্য । 

নাথসিদ্ধের৷ জীবম্মুক্তিকে পরম কাম্য বলিয়া মনে করেন, আর এই 

৯. অবস্কিওর্ রিলিজিয়াস্ কান্টস্: ডঃ দালগুগু--পৃঃ ॥২১ 
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মুক্তি তাহার! উপভোগ করেন রূপান্তরিত ও অবিনশ্বর দিব্যদেহে। 

সে দেহ অশুদ্ধ মায়া' দ্বারা অপবিভ্রীকৃত নয়, বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তিতে 
উদ্ধদ্ধ হয়| সে দেহ স্মুক্্মতর স্তরসমুহ অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে 
উপনীত হয় পরামুক্তিতে । এই অবস্থায় সিদ্ধদেহ যোগী মুক্তিকামী 
সাধকমাত্রকেই অশেষভাবে সাহায্য করেন, গুরুন্ধপে বিতরণ করেন 

অধযাত্ কল্যাণ । 

গোরখনাথের সিদ্ধসিদ্ধাস্ত পদ্ধতি ও গোরখ স্ংহিতায় আমর 

নাথযোগীদের পূর্ণ পরিণতির বিশদ তথ্যাদি পাই। এই পরিণতির 
প্রধান কথা, _জীব শিবে পরিণত হইবে, আর তাহা অন্তব হইবে 

কায়াসিদ্ধি ও অমরত্ব অঞ্জনের মধ্য দিয়1।১ 

“সিদ্ধদেহ যোগী “জীবনুক্ত”, তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও নিলিপ । 
তিনি মৃত্যু ব্যতীতই “পরামুক্ত' হইতে পারেন অর্থাৎ তাহার গুদ্ধদেহ 

লইয়াই জগৎ হইতে অশুহিত হইতে পারেন । ইহা! কায়িক মৃত্যু 
নহে, ইহা! গুরুর উপদেশে স্ুলদেহেরই পরিবর্তন শ্রবং সেই দেহেই 
ইহজগৎ ত্যাগ। যে মৃত হয় সে মুক্ত নহে, ইহাই পসিদ্ধমত। 

পরামুক্তের “দেহুপাত' হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য ।-*..** মৃত্যুঞ্জয়কামী 
যোগী গুরুর উপদেশে অগুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত 

করেন, তৎফলে যে দেহ হয় তাহা “প্রণবত্তমু' (ও কারদেহ ), ইহা 

অমৃতপানে চিরসপ্ভীবিত থাকে । “প্রণবতনু'ধারী যোগীই “জীবনক্ত” 
অশুদ্ধ মায়িক জগতে বাস করিলেও তাহার সম্পর্ক গুছ্ধন্তরের 

সহিত 1৮২ 

এই অবস্থার অপূর্বব বর্ণনা পাই দাথযোগীর এক প্রসিদ্ধ ৰাণীতে-_ 

জীবিতা মরিবা মরি জীয়বা 
অমী মহারস ভরি ভরি পিয়বা 

১ জীব থই' শিব হৈব! প্রাণী--গোরখ বাণী £ ডঃ বড়থোয়াল। 

২ ডঃ কল্যাণী গ্রাঙ্গাণিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিছাস-_ পৃ: ৩০৩ 



ভারতের সাধক 

নিজের সাধন জীবনে অত])ধিক কৃচ্ছ, ও কঠোর তপন্া অনুষ্ঠান 

করিলেও গোরখনাথ তাহার ভক্ত-সাধকদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন 

সাধনার মধ্যপথ। তাহার মতে, মানবদেহ মুক্তির সহায়ক, মানবের 

ইহ! শত্রু নয়__পরম বন্ধু। তাই এই দেহকে অত্যধিক সুখ বা ছুঃখ 

দিবার দরবার নাই। এই প্রসঙ্গে এক বাণীতে তিনি বলিয়াছেন__ 

কন্দর্প রূপ কায়াক। মওণ 

অবির্ধাকাই উলীচে। 

গোরথ কহৈ স্ুনৌ রে ভৌদু 

অরও অমী কত সীচৌ। 

_ জীবের কায়! তো ত্বভাবতঃই কন্দর্পের মত সুন্দর, সেটিকে বৃথা 

মগ্ডন ক'রে, উল্টো! ক'রে কি লাভ হবে? গোরখ কহেন__হে মুখ, 

কেন অমৃত ধারা দিয়ে অরগড গাছকে শুধু শুধু করছে৷ সিঞ্চন ? 

গোরখনাথের প্রবন্তিত সাধনার এই মধ্যপস্থা। সাধারণ মানুষের পক্ষে 

কল্যীণক'র হয়, অধ্যাত্বসাধন1 তাহাদের কাছে হইয়! উঠে সহজসাধ্য । 

শুধু তাহাই নয়, তাহার ধর্্মান্দোলনে কোনদিনই তিনি ব্রা্মাণ শুড্র 

ধনী দরিদ্রের বিচার করেন নাই। অবাধ উদার কল্যাণ-বোধে উদ্দাপ্ড 

হইয়া তাহার ধন্দ্বায় আদর্শ ও সাধনপদ্থা ছড়াইযা পড়িয়।ছে সমাজের 

সর্বস্তরে । ঘোগীশ্বর আদ্দিনাথকে শিবরূপে জনজীবনের পুরোভাগে 

তিনি স্থাপন করিয়। গিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধক ইহার 

ফলে উপকৃত হইয়াছেন । সমকালীন সমাঁজ জীবনের বুত্তর কালিমাও 

দুরীভূত হইয়াছে ত্তাহার শৈব সাধনার প্রভাবে ।* 

ঘোগ সাধনার গগনচুম্বী শিখরে সিদ্ধাচার্ধ্য গোরখনাথ দা সমাঁসীন, 

অত্যাশ্চধ্য যোগবিভ্ভূতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে তীহার করাঁয়ত্ত। 

সারা ভারতের দিকে দ্রিকে যখনই তিনি ভক্তগ্ণসহ পরিভ্রমণ করেন, 

১ আদিনাথ__হিজ. এটার্ন্াল আইডিয়েল 8 মোহস্ত দিগংবিজয় নাথ-_ 

নদদার্ন ইত্ডিয়া পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর-১৯৬৫ 

৮৪ 
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শিবকল্প মহাযোগীরূপে হন সংপৃজিত- শত শত প্রতিভাধর সাধক 
তাহার চরণতলে আসিয়। ভক্তিভরে আশ্রয় নেয়। 

মতস্তেন্্রনাথের ইচ্ছ! ছিল, __নাথধশ্মের শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে গোরখ- 
নাথ বিরাজমান থাকিবেন, উদ্যাপন করিবেন ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট জনকল্যাণের 
মহান ব্রত। গুরুর সে ইচ্ছা গোরখনাথ পূর্ণ করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ 

নরনারীর বুকে জাগাইয়। তু লিয়াছেন মুমুক্ষার আকুতি, অজশ্র সাধকের 
জীবনে ভ্বালাইয়া দিয়াছেন োগসিদ্ধির অনির্বাণ শিখা । এবার তাহার 

নিজ জীবনে আসিয়াছে নাথত্বের পুর্ণতম বিকাশের পালা। সেই 
বিকাশকে সম্ভাবিত করার জন্ত, পরম শিবত্বে পপ্রতিষ্িত হইবার জন্য, 
এবার যে তাহাকে সর্বস্থ পণ করিতে হইবে । 

গোরথপুরের নিভৃত সাধন গুহাটিতে বসিয়া সেদিন তিনি এই 

কথার্টিই বারবার ভারিতেছিলেন। কিন্তু সাধনার এই শ্রেষ্ঠতম স্থরে 

পৌছিতে হইলে গুরুর উপস্থিতি এবং গুরুর সাহাষ্য ছাড়া তে! চলে 
ন!। বন্ধবসর পরে আজ তাই শ্রীগুরুর চরণ দর্শনের জন্য তিনি বড 

ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছেন। 
মণ্স্তেন্রনাথের সহিত গোরখনাঁথের শেষ সাক্ষাৎড হইয়াছিল নেপালে । 

তারপর গুরুর নির্দেশে দীর্ঘকাল তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়! বেড়াইয়াছেন 
এবং অনেকদিন উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। মত্স্তেন্্র এখন কোথায় 

কিভাবে অ'ছেন তাহা অন্ঞ্ঞাত। ভাবিয়! চিন্তিয়! গোরক্ষনাথ শেষটায় 

নেপালের দিকে পা বাড়াইলেন। 

পশুপতিনাথে পোৌছিয়াই প্রধান সিদ্ধাচার্ধ্যদের নিকট তিনি ছুটিয়। 

গেলেন, জানিয়! নিলেন গুরুর সন্ধান । হিমালয়ের এক হূর্গম গুহায় 
বসিয়া! মৎস্যেন্দ্রনাথ এতকাল তপস্যারত ছিলেন। সম্প্রতি নেপালের 

বাহিরে কোথায় নাকি আত্মগোপন করিয়া আছেন । 

ব্যাকুলহৃদয় গোরখন্নাথ বারবার জ্েবকদের প্রশ্ন করেন, “ভাই, 
তাড়াতাড়ি আমায় বলে দাও, গুরুজী কোথায় কোন্ নিভৃত নিবা:স 

অবস্থান করছেন । অবিলম্বে তীর সাক্ষাণ্ড ঘে আমার পাওয়া চাই।” 
৮৫ 
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সেবকদের অনেকে ই মহাযোগী গোরখ.নাথকে চিনিতে পারিয়াছেন। 

কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতেছেন না । এক রহস্যময় নীরবতা 
তাহাদের মধ্যে বিরাজমান । শশ 

* গুরুর অদর্শনে অধীর গোরখনাথ এবার ক্রোধে জুলিয়া! উঠিলেন। 

কঠোরস্বরে দৃপ্তভঙগীতে কহিলেন, “আমি গোরখনাথ বারবার তোমাদের 
অনুরোধ জানাচ্ছি-_-গুরুর সন্ধানটি আমায় শিগ.গীর বলে দাও। কিন্তু 
একি তোমাদের অশিষ্ট আচরণ ! মুখের সামান্ত একটি কথ বার করতেও 

এমনতর কার্পণ্য ।” 

একজন প্রাচীন সেবক-শিষ্য তাড়াতাড়ি সম্মুথে আগাইয়৷ আসেন । 
শান্ত দৃঢ়স্বরে কহেন, “যে।গীবর, আপনার প্রশ্ন আমর! ঠিকই শুন্তে 

পেয়েছি । কিন্তু এ বিষয়ে কোন স'হাধ্য করার উপায় আমাদের নেই। 

গুরুজী মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর একটি বি-শষ সঙ্কল্ল নিয়ে সুদুর অঞ্চলের 
এক গিরি গুহায় গিয়েছেন তপস্যা করতে । তার সন্ধান বলে দিয়ে, 

সেখানকার ভীড় বাড়িয়ে, আমরা তো তার কাজে অধথ। বিদ্ব উৎপাদন 
করতে পারিনে |” 

«প্রাচীন হয়ে অর্ববাচীনেরই মত কথা আপনি বলছেন। প্রাণ- 

প্রিয় শিষ্য গোরখনাথকে দেখলে মতস্যেন্দ্রনাথের আরন্ধ কর্ম্মে ঘটবে 

বিদ্ব £-ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়। উঠেন গোরখনাথ | 
একটি নবীন শিষ্তের আর ধৈর্য রহিলনা। উত্তরে কঠোর ভাষায় 

বলিলেন, “শুনুন তবে গোরথনাথ, আপনি গুরুজীর মহ1 অন্তরঙ্গ বলে 

যতই দাবী করুন ন। কেন, আপনাকে তার তপস্যা-স্থানে যেতে দেওয়। 

হবে না। হ্যা, আরো একট! কথ । মহাকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের 

শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য্য। অবলোকিতেশ্বর জ্ঞানে দেশের সবাই তকে শ্রদ্ধ! 
ক'রে, পূজা ক'রে। তার স্থায়ী সাধন আসন এখানে পাতা রয়েছে__ 
আর তার তপস্যার মঙ্গলজ্যোতি সদ! বিকীর্ণ হচ্ছে এই পবিত্র গুহা 

থেকে । চেঁচামেচি করে এখানকার শাস্তি ভঙ্গ করবেন না যেন ।” 

এবার ক্রোধে ফাটিয়! পড়েন মহাযোগী গোরখনাথ, গজ্জিয়! উঠিয়া 
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বলেন, “মুর্খ ! তৃমি তে! জানোনা, শিষ্ত-গোরখনাথ যেখানে উপেক্ষিত, 

মত্ম্থেম্্রনাথের কল্যাণময় হস্ত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না| শোন 

তবে, আমি আজ এখানে দাড়িয়ে ঘোষণাকরছি-_গুরুমহারাজ এখানে 
উপস্থিত না হওয়া অবধি নেপালের আকাশে ক্ষীণতম একটুকরো! মেঘও 

ভেসে আসবেন] । সার] দেশের উপর পতিত হবে অনাবৃষ্টির অভিশাপ! 
জলাভাবে ঘরে ঘরে উঠবে হাহাকার |” 

রোষকষায়িত নয়নে আকাশের দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া 
জিন্দুরচচ্চিত ত্রিশুলটি গোরখনাথ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দেন। 
তৎক্ষণাৎ সেখাণে সর্ববসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় এক অলৌকিক দুষ্টু । 

ত্রিশূলবিদ্ধ স্থান হইতে নির্গত হয় লেলিহান অগ্রিশিখা, তড়িৎবেগে 

ধাইয়া চলে উদ্ধাকাশে । নেপালের পাহাড় ও উপত্যকার উপর দিয়া 

চক্রাকারে ঘুরিয়! দূর দিগন্তে উহা! বিলীন হইয়৷ যায়। 
তখন ঘোর বর্ষাকাল, আযষাটের জলভরা মেঘে সারা গগন ছাইয়। 

আছে। গোরখনাথের ত্রিশুল উদ্ভুত এ অগ্নিশিথার ইন্দ্রজালস্পর্শ 
মেঘপুঞ্জ স্বল্নকাল মধ্যে কোথায় অধৃশ্য হইয়া যাঁয়। উপস্থিত সাধকদল 
বিশ্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকেন। 

এবার গোরথনাথ নিকটস্থ এক পর্ববতগুহায় প্রবেশ করেন। নুতন 

করিয়া স্বকঠোর পঞ্চতপ। অনুষ্ঠানের এক সঙ্কপ্প তাহাকে পাইয়া! বসে। 
হোমানল জ্বালাইয়! মহাষোগী নিমগ্ন হন গভীর তপন্তায় । 

দীর্ঘ বারে বসরকাল গোরখনাথ এই গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান 
করেন এবং এই বারোটি বৎসর নেপালের জনজীবনে আগত হয় এক 

প্রকাণ্ড অভিশাপরূপে। ভোগমতীর উচ্ছুল শ্রোতধার! ক্রমে পরিণত 

হয় একটি শীর্ণ জলরেখায়। পার্বত্য ঝরণাসমুহ একেবারে শুক্ষ, কৃপে 
বা সরোবরে এক ফোটা জলের চিহ্ন দেখা যায় না। ক্ষেতের সমস্ত 

ফসল অকালে ঝরিয়া পন্ড, ফসলের বীজ রোপন করিতে না পারিয়। 

বিপন্ন চাষীর ছুই চোখে দেখে অন্ধকার | 
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যোগীবর গোরখনাথের ক্রোধবহ্টির ফলেই এই দুদ্ধৈব, _একথ। 
দাবানলের মত ছড়াইয়] পড়ে দেশের সর্বব অঞ্চলে । লোকের মুখে মুখে 

এই কাহিনী হয় পল্লবিত। অনেকে সভয়ে বলাবগি করিতে থাকে, 

'ক্রু্ধ গোরখনাথ বারে] বশুসরের জন্য ধ্যান গুহায় উপবিষ্ট হয়েছেন, 

মেঘলোকের দুরন্ত সপ্তনাগিনীকে এনেছেন শ্ববশে, আর এই নাগিনীদের 
কুণুলীর উপর মহাসাধক স্থাপন করেছেন তীর ধ্যানাসন। গুরু 
ম্স্যন্্রনাথ নেপালে ফিরে না এলে, এই নাগিনীদের মুক্ত না করলে, 
অনাবৃষ্টির অভিশাপ দূর হবে না'৯ সার! নেপাল পুড়ে হবে ছারখার । 

অনন্তোপায় হইয় প্রজার। এবার দলে দলে নেপাল-রাঁজ বড়দেবের 
কাছে গিয়া উপস্থিত হয়। আর্তকণ্ঠে তাহাদের আবেদন জানায়, 
“মহারাজ, আপি যে কোন উপায়ে গোরখনাথজীর গুরু মতস্যে্দ্- 
প্রভুকে তার নিভৃত বাস থেকে ফিরিয়া আনুন, তীকে দিয়ে গোরথ- 
নাথজীকে শান্ত করুন। নইলে তার রোষ ও অভিশাপের কবল থেকে 
রাজেযর কারো ।নস্তার শেই।” 

রাজার বৃদ্ধ পিত1 মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্চ। এই 

সঙ্কটে ঠাহারও স্মরণ নেওয়া হইল। আর পরামর্শের জন্য ডাক1 হইল 

রাজ্োর প্রধান আচার্ধযকে | ভাবিয়! চিন্তিয়। তিনি কহিলেন, “মহারাজ, 

মৎস্যন্দ্রপ্রভু নিভৃত বাসের সঙ্কল্প নিয়েছেন, এসময়ে তারকাছেসরাসরি 
আমাদের যাওয়ায় বিপদ আছে। তাছাড়া, তাঁর তপস্যাম্থান কপোতল 

পর্ববতের চারধারে তিনি “বন্ধ' দিয়ে রেখেছেন । সে বেষ্টনী ডিজিয়ে 

যাবার কারুর উপায় নেই। আমি বলি কি, আপন।রা সর্বাগ্রে বাঘাম্ঘর 
জ্ঞানডাকিনীর পুজা দিয়ে তাকে প্রসন্ন করুন, তবে আর সেখনে যেতে 
কোন ভয় থাকবে না৷” 

আচার্যের নির্দেশমত কাজ করা হয় এবং পুজা! হোম জমাপনের 
পর তাহাকে সঙ্গে নিয়া রাজা বড়দেবের পিতা! উপস্থিত হন কপোতলে । 

গোরখনাথের রোষের কথা, বার বৎসর নেপালবাসীর অবর্ণনীয় হঃখ- 
১ রাইট £ হিস্টোরি অর নেপাল, পৃঃ ১৪০-৪৪ 
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কষ্টের কথ', সমস্ত কিছু তাহাকে জানানো হয়। করুণার্র মতস্যেনাথ 
আর কালবিলম্ না করিয়া ভক্তগণসহ নেপালে ফিরিয়া আসেন | 

নেপালের মাটিতে তিনি পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে দেখ যায় 
[বন্ময়কর নৈসগিক পরিবর্তন । গ্রীত্মের প্রচণ্ড দহনে লোকে ত্রাহি ত্রাহি 
রব তুলিতেছে। এ সময়ে আকাশের প্রান্তে ধীরে ধীরে জড়ো হইতে 

থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘনকৃঞ্ণ মেঘ। স্বল্লকাল মধ্যে শুরু হয় প্রবল ব্ধণ, 

শীর্ণকায়া ভোগমতীতে আবার নামিয়া আসে দুর্বার জলশ্রোত, পাহাড়ী 
ঝর্ণার বুকে জাগে প্লাবনের উচ্ছুলতা, উর ক্ষেত খামার ব্ব্গলোকের 

কোন্ যাদ্ুকরের অলৌকিক স্পর্শে সরস হইয়া উঠে । শান্তি ও সিগ্ধতার 
রসে অভিসিঞ্চিত হয় সমগ্র দেশ। 

বর্ষণস্থাত পাহাড়ের গা বাহিয়া শআ্োতধারা নামিয়া আসিতেছে, 

গোরখনাথের ধ্যানগুহ! হইয়াছে জলে জলময়। বাহাজ্ঞান লাভ করিয়া! 

ঘোগীবর হঠাগ নয়ন উদ্মীলন করিলেন । অন্তরে তাঁহার অপার বিস্ময় । 
একি আশ্চর্ধ্যের ব্যাপার ! এমনটি তো হওয়ার কথ। নয় ! ক্রোধভরে 
তিনি সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, _অনাবৃষ্টির অভিশাপ নেপালের 
ললাটে বিরাজ করিবে বারো বৎসর । তাহার অন্যথা তো কখনো 

হইবার নয়। প্রকৃতি তাহার কিস্করী সদৃশা, যে আদেশ তিনি একবার 

দিয়াছেন তাহ। সে অমান্য করিবে কোন্ সাহসে ? 

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠেন গোরখনাথ। সেকি? 
তবে কি এমন কোন মহাযোগীর এখানে আগমন হইয়াছে প্রকৃতিবশীত্বের 
দিক দিয়! যিনি তাহার অপেক্ষা বেশী শক্তিমান ? 

প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি ধ্যানস্থ হন,মানসপটে অমনি 
ভাপিয়া উঠে গুরুজী মৎসোন্্রনাথের মহিমময় মূত্তিখানি। তৎক্ষণাৎ 
উপলব্ধিতে আসিয়া ঘায়--কৃপা করিয়া গুরু মহারাজ নেপালে আজ 

আবিডূত হইয়াছেন, সারা দেশকে বাঁচানোর জন্ ছাড়িয়া আসিয়াছেন 
কপোতঙ পাহাড়ের নিভৃতি। মহাঁশক্তিধর গুরুই তবে গোরখনাথের 
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অনাবৃষ্টির এই-“বদ্ধ' কাটিয়া দিয়। মুক্ত করিয়াছেন মেঘলোকের ন্িগ্ধ 
জলধারা |: ৮ 

গুরু আসিয়! সম্মুখে দীড়ান, স্নেহপূর্ণ শ্বরে কহেন “বৎস, তোমার 
ব্যাকুলতার জন্যই আমায় এভাবে ছুটে আসতো! হলো । তোমার প্রাণের 
প্রার্থণ আমি জানি। আশীর্বাদ করি, তোমার সর্ববাতীষ্ট এবার পূর্ণ 
হোক।” 

“প্রভূ, আপনার অদর্শনে অধীর হয়ে এ রাজ্যে অধিবাসীদের কত 

কষ্টই না আমি দিয়েছি । কৃপা ক'রে আমায় ক্ষমা করুন।৮__করজোড়ে 

নিবেদন করেন গোরখনাথ । | 

“বৎস, আমি যে জানি, এত সব কিছু ঘটেছে পরমশিবেরই ইচ্ছায়, 
তোমার নৃতনতর পঞ্চতপ! সাধনের ভেতর দিয়ে আমার আশ্রিত দেশ 
নেপালের ভাগ্যেও ঘটে গেল দীর্ঘদিনব্যাপী এক শোধন ক্রিয়া! । যে 

গ্লানিঃ যে পাপ এ রাজ্যে জমেছিলো, তোমার মত রুদ্রপ্রতিম সাধকের 

রোষে তা বিনিষ্ট হলো। এবার এ অঞ্চলে দুঃখ দহনের ভেতর দিয়ে 

এসেছে পরম কল্যাণ। এখন থেকে এই পার্বত্য রাজ্য সংরক্ষিত 

থাকবে শুভগহ্কর দেবশক্তি দ্বারা ।” 

আপনার অশেষ কৃপা, প্রভু । 
“তুমি যে আমার সন্ধানে এখানে আসবে, এ আমি জানতাম, বংস। 

কপোতল পর্বতের নিভৃতিতে বসেষে পরমবস্ত তোমার জন্ত আমি 

১৯ ষোগবলে অনাবৃষ্টি নিবারণ করিয়া মহাকৌল মতস্তেন্রনাথ জাতিধন্ন 
নিবিবশেষে নেপালবাসীদের হৃদয় জয় করেন। নেপালের বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে তিনি 

' প্রভূ অবলোকিতেশ্বর, আর সেখানকার হিন্দুর! তাহাকে পুজা ক'রে নেপালের 
রক্ষকদেবতা ভ্তানে। আজ অবধি নেপালীরা তাহার উদ্ধারণ-লীলার স্মৃঘিটি 
শ্রদ্ধাভরে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গ্রতিবমর রাজধানী কাঠমওুঁতে এক 
জনপ্রিয় শোভাযাত্রা অনুঠিত হয়, শৈব সন্ন্যানীরা ষস্তেন্ত্রের একটি তিনফুট উচু 
রক্তবর্ণ প্রতিমা সাড়ম্বরে বহন করেন, রাণা এবং সর্দীরের! এই দেবমৃত্তির অনুগমন 
করেন আর রাজতরবারী নিবেদন করা হয় বিগ্রছের পদ্দতলে। এই শোভাযাত্রা 
নেপালের বর্ষাধতু ও হুখ ও সমৃদ্ধির ভোতক, রাজ্যের ধর্মবৎসরেরও নুচমা এই 
দিনটি হইতে । দ্রঃ ল্যাগুন £ নেপাল-_ভল্যু ১, পৃঃ ২১০১৭ 
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রক্ষা করে আসছি, আজ তা নিঃশেষে তোমায় দিয়ে দেবার সময় 

হয়েছে । তবে, তার আগে তোমারও কিছু করবার আছে। 

“আজ্ঞা করুন, প্রভূ ।” 

*কৌল সাধনার মহাসিদ্ধি-শিখরে এবার তুমি পৌঁছবে, শিবতন্মু 
লাভ ক'রে পূর্ণপ্রজ্ঞায় ও নাথত্বে হবে তোমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । কিন্ত তার 
আগে আমার প্রদত্ত কয়েকটি নিগৃঢ় সাধন ক্রিয়া! তোমায় সম্পন্ন ক'রে 

নিতে হবে, বস ।” 

গোরখন।থ আবার ধ্যানগুহায় গিয়। প্রবেশ করেন, গুরুর নির্দেশিত 
ক্রিয়া সমাপ্ত করার পরই হন সমাধিস্থ । 

পরদিন সমাধি হইতে ব্যুখিত হইতেই মহামোগী দেখিলেন, অস্ত 
পার্ষদদের সঙ্গে গিয়! গুরু মহারাজ তাহার সাধনগুহার সম্মুখে শ্মিতহান্যে 
দাড়াইয়া আছেন। 

প্রিযত্তম শিষ্য আজ পূর্ণমনস্কাম। প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ 
স্বপনের পর সবারই উদ্দেশ্যে মৎক্বেন্দ্রনাথ কহিলেন, “আজ আনাদের 

এক পরম শুভদিন। নাথ-যোগসিদ্ধির যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরস্পররাক্রমে 
আমার কাছে এযাব গচ্ছিত ছিল, গোরখনাথকে তা আমি দান 

করেছি। পূর্ণ সামরসা), পুর্ণ-প্রজ্ঞ ও পূর্ণ অদ্বৈতবোধে সে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, লাভ করেছে নাথযোগীদের বহু আকাঙ্িক্ষিত সহজ সমাধি। 

বিশ্বসষ্টির সকল কিছুর সাথে পূর্ণরূপে সে হয়ে গিয়েছে একাত্মক। এই 
হজ সমাধির কিছুটা আভাষ আমার “অকৃলবীর তস্ত্রে' তোমরা 
পেয়েছো৷। এই পরম অবস্থা লাভ ক'রে গোরখনাথ আজ হয়েছে-_ 

স্বয়ং দেবী, শ্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিন্তঃ স্বয়ং গুরুঃ। 

স্বয়ং ধ্যাণম্ স্বয়ং ধ্যাঁতা দ্বয়ং সর্বত্র দেবতাঃ1৮ 

চরণে প্রণত গোরথনাথকে বুকের কাছে গুরু টানিয়৷ নিলেন, মৃহূম্বরে 

কহিলেন, “বৎস, এই চরম উপলব্ধির পর তো৷ মরদেহে আর বেশীদিন 
১ কৌলজাননিঃ মংভেন্রনাধ_সম্পাদনা : ডঃ প্রবোধ বাগচী, কলিকাতা 
সংস্কত সিরিজ নং ৩, অকুল, ক, পুঃ ২৬ 
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থাকা সম্ভব নয়। এখন থেকে সবর্ধ অস্তিত্ব তোমার থাকবে শিবসতায় 

বিধৃত, অল্লকালমধো তোমার তনু হবে শিবসত্তায় রূপায়িত।' সিদ্ধদেহ 

নাথযোগীর কোন কণ্্ম থাকে না, বৎস শুধু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধকদের 

কুপা বিতরণ ক'রা ছাড়। 1৮ 

কিস্ত প্রভু, আপনি এখন অবস্থান করবেন কোথায়? 

“বহুস, নাথত্বের পরম্পরা রক্ষার এক গুরু দায়িত্ব, আমার ছিল। 

আজ সে দায়িত্ব তোমায় আমি অর্গণ করলুম, আমার ছুটি হয়ে গেল। 

এবার আমার অপ্রকট হতে হবে৷ তোমার প্রতি নির্দেশরইলো, এখান 

থেকে সরাসরি তুমি তোমার প্রথম সিদ্বস্থান গোরণপুরেই ফিরে যাও । 

সেই পৃণ্য-স্থানকে কেন্দ্র ক'রে সিদ্ধ দেহে বিশ্বের সবব্থানে স্বেচ্ছামত 

স্রবিচরণ ক'র, সিদ্ধিকামী যোগী সাধকদের ক'র সাহায্য দান। এই এশী 

কণ্ তোমায় উদ্যাপন ক'রতে হুবে বারো বর, তারপর স্বেচ্ছামত 

ছেদ টেনে দিও তোমার সিদ্ধচার্ধ্য জীবনে ।” 

উপস্থিত ভক্ত সাধকের অবাক বিস্ময়ে ছুই মহাযোগীর দিকে 

চাহিয়া আছেন, শুনিতেছেন অমৃতময় কথোপকথন । তাহাদের দিকে 

ফিরিরা মৎস্যেক্্রনাথ কহিলেন, «গোরখনাথের এই সিদ্ধগুহাটি* শুধু 

নেপালবাসীরাই পরম পবিত্র তীর্থরূপে বিরাজ করবেনা, সার] ভারতের 

মুক্তিকামী নরনারীর কাছেও এটি হবে এক মুক্তিপ্রদ মহাজাগ্রাত তীর্ঘ।২ 

শুধু তাই নয়, উত্তরকলে আমার প্রিয়তম শিষ্য গোরথনাথের শাম 

অনুসারে নেপাল রাজ্যের অধিবাসীরাঁও নিজেদের পরিচয় দেবে 

গোখণজাতি বলে ।২ 

১. পশ্চিম নেপালে, গোরখনাথের সিদ্ধস্থান এই গুহার অভ্যন্তরে আজে! 
নংরক্ষিত রহিয়াছে গোরখনাথের ত্রিশুল, শি, জীর্ণ আলন, শঙ্খ ও পিতলের 

দীপাধার। গুহার পাশেই প্রতিষিত প্রভু, গোরখনাথের এক নাতিবুহৎ মনোরম 
মন্দির, শৈব যোগীদের এটি অবশ্ঠ দর্শনীয়, গর্থাজাতির কাছে এই মনির এক 

অক্ষয় সম্পদ । বরেণ্য মহাযোগীর এই নিভৃত তপন্তান্থলের উপর দিয়া কুলুকুলু 
রবে বহি! চলিয়।ছে এক ক্ষুদ্রকায়া পার্বত্য নদী। 

২ জ্যাও্ডন £ নেপাল--ভল্যু ১, পৃঃ ৬৬ 
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কথা কয়টি শেষ হইতে ন! হইতেই মহাকৌল মংন্ডেজ্রনাথের দেহটি 
পরিণত হয় একটি জ্যোতির্ময় পিণ্ডে, উদ্ধীকাশে উখিত হইয়া মুহুর্তমধ্যে 
কোথায় তাহ! অদৃশ্য হইয়া যায় । 

মৎস্তেন্দ্ের আদেশে গোরখনাথ শেষবারের মত গোরথপুরে আসিয়া 

উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুকৃপায় মহাসাধক এখন আপগ্তকাম' নাঁথস্ে পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্জীবনের চাওয়া পাওয়ার পালা চিরতরে চুকিয়া 
গিয়াছে-_এখন কেবল তাহার দেওয়ার পালা . কৃপাঘন মহিমময় মুক্তিতে 
সাধন-মন্দিরে তিনি সমাসীন থাকেন, দিনের পর দিন সেখানে আসিয়! 

জড়ো হয় নাথযোগী 'ও সিদ্ধিলাভেচ্ছু সাধকেরা। কখনো! গোরথনাথের 

সামান্য একটু দর্শন বা স্পর্শনে, কখনো বা! নিগুট় সাধন-নির্দেশের ফলে. 

এই মুমুক্ষু দর্শনার্থীরা হইতেছে রূপাস্তরিত। শুধু গোরথপুরে সমাগত 
সাধকদের মধ্যেই নয়, ভাগতের প্রতিটি অঞ্চলে, কখনো স্থদূর উত্তর ও 
মধ্য প্রদেশ, কখনো পাঞ্জাবে রাজপুতানায়, কখনো! বা দাক্ষিণাত্যে 
মহাধোগীর কল্যাণহস্ত হইতেছে প্রসারিত্ত | সিদ্ধির তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান 

কত সাধক ধন্য হইতেছে গোর্খ-প্রভুর অলৌকিক আবির্ভাবে 
রূপান্তরিত, হইতেছে তাহার জ্যোতির্ময় সিদ্ধদেহের দর্শনলাভে ! 

এই অপরূপ কৃপালীল। অনুষ্ঠিত হইতে থাকে একাদিক্রমে বারো 

বসর ব্]াপিয়। | তারপর মরলীল! সম্বরণের চিহ্নিত দিবস এবং চিহিত 

লগ্নটি একদিন আসিয়৷ পড়ে | 
নির্দেশমত আগে হইতেই গোঁরথপুরের আশ্রমে সমব্তে হইয়াছেন 

মহাযোগীর প্রধান যোগীশিষ্য ও পার্ষদেরা । ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন 
কচ্ছ ধিনোধরের ধরমনাথ, পাঞ্জাব টিলামঠের লক্ষণনাথ। জরুরী আহ্বান 
প1ইয় ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়া৷ আসিয়াছেন সিদ্ধাচারধ্য দয়ানাথ ও গোগী- 
&াদ। মহাবাস্ট্রের গহিনীনাথ এবং বোম্বাইর বিশিষ্ট সাধিক। দেবী- 

বিমলাজঈনাথও রহিয়াছেন ইহাদের মধ্যে | 

অন্তরঙ্গ শিশ্যাদের সন্সেহে নিকটে আহ্বান করিয়া যোগীবর গোরখনাথ 
ইউ 
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কহিলেন, “একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের সবাইকে অ'জ আমি 

এখানে আহ্বান ক'রে এনেছি। গুরুকৃপার শ্রেষ্ঠ সম্পদ পাবার পরও এই 
বারো বৎসর জীবদেহে আমি বাস করেছি, গুরুরই নিদ্দেশে। এবার 
মরলীলায় ছেদ টানতে হবে। আজই মধ্যরাত্রে এই মন্দিরে আমি 

অপ্রকট হবো-_এ স্ুুলদেহের সাম্িধা আর তোমর। কখনো পাবে ন11” 

শিষ্যদের কাছে এ সংবাদ যে মর্মান্তিক। বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে 

গোরখনাথকে তাহারা মিনতি জানান এই সঙ্কল্প ত্যাগের জন্য । কিন্তু 

মহাঁযোগী তাহাতে কর্ণপাত করেন কই ? 

স্নেহ-মধুর কে আবার তিনি বলিতে থাকেন, “তোমাদের ভয় 
নেই, সিদ্ধদেহে আমি অবগ্ঠই বিরাজমান থাকবো এবং সাধন জীবনের 

প্রয়োজন অনুষায়ী তোমন্সা। আমার দর্শন পাবে, সাহাষ্য পাবে। আর 
তোমাদের সবার কাছে আমার শেষ অনুরোধ- নাথধশ্মের আদর্শ ও 

শৈব যোগসাধনার নিগুঢ় পদ্ধতিটিকে তোমর! বাঁচিয়ে রেখো । এ দেশের 
ধর্দজীবন আজ ক্ষয়িষু হয়ে এসেছে, দেবাদিদেব শিবের উপাসন! প্রচার 
ক'রে তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোল। সারা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়েছে আমার আশ্রিত ও অনুগামী নাথযোগীর দল, গড়ে উঠেছে 

অজত্্ মঠমন্দির। এদের সাহায্য নিয়ে নাথ-যোগসাধনাকে সর্ববজনের 
কল্যাণে দিকে দিকে তোমরা ছড়িয়ে দাও। তোমাদের সবার জগ্যে 

রইলে। আমার অন্তরের শুভ কামন৷ ও আশীর্বাদ ।” 

কথ কয়টি শেষ হইতে ন1 হইতেই মন্দির কক্ষ এক দ্বর্গীয় সৌগন্ধে 
ও ন্সিগ্ধতায় ভরিয়! উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় _-যোগীবর গোরখনাথের 

স্থল দেহ একটি শুভ্র জ্যোতির্গুলে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আর তাহার 
মধ্য দিয়! আকারিত হইয়। উঠিতেছে তাহার লোকোত্বর সিদ্ধদেহ বা 
শিবতন্ু। ক্ষণপরেই সকলের নয়ন সমক্ষে, বাতায়ন পথ দিয়! এই 

সিদ্ধদেহ উদ্ধাকাশে কোথায় উধাও হইয়! গেল। 

ভক্ত শিষ্যের দল এতক্ষণে বিস্ময়ে হতৰাক্ হইয়া! এই দৃষ্ঠের দিকে 
১৯৪ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

নিনিমেষে চাহিয়! ছিলেন। এবার স্মরণে আসিল গুরু বিচ্ছেদের বাস্তব 
সত্যটি। সবাই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন আত্তি ও কান্নায়। 

অজশ্র সংখ্যক নাথপন্থী যোগী ও শৈব সাধক মনে প্রাণে বিশ্বাস 

করেন-_-মরজীবনের লীলা! সমাপ্ত হইয়। গেলেও যোগীশ্রেষ্ঠ গোরখনাথ 
আজো বিরাঁজিত রহিয়াছেন তাহার কৃপাঘন দিব্যসত্ত| নিয়া। এই 

বিশ্বচরাচরে সর্বত্র সর্বস্তরে অবাধে তিনি করেন বিচরণ, সর্ববজীবের 

উদ্ধারের জন্য তাহার কল্যাণহত্ত হয় সতত প্রসারিত। বিশেষ করিয়! 

নাথযোগী শৈব ও সাধকের মতে, মহাযোগী গোরখ-গ্রভূ যে 
স্বেচ্ছাচারী স্বয়ংকর্তা লীলয়াচজরামরঃ। 

অবধ্যে! দেবদৈত্যানাং ক্রীড়ৃতি ভৈরবো যথা ।» 

১ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি £ গোরখনাথ 
ক 
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সার! উত্তর ভারত ব্যাপিয়৷ তখন শিখগুরু নানকের বিপুল প্রতিষ্ঠা, 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে চারিদিকে তীহার জয় জয়কার। পণ্ডিত মূর্খ 

রাজ! প্রজা, ধনী নির্ধন সবাই আসিয়! ভীড় করে তীহাঁর কর্থারপুরের 

ধম্মসভায় । 

ভোর হইতে না হইতেই ভক্তেরা আলিয়! চন্দ্রাতপ তলে সমবেত 

হয়, আবৃত্তি চলে পবিত্র জপন্দীর, গীত হয় আশা -কি-উয়্ার ৷ ভক্তকণ্ঠের 

মধুর বঙ্কারে প্রাণ মুখরিত হইয়া উঠে। আবার রাত্রির নিস্তব 

আকাশে ছড়ায় সোদার ও সোহিলার মর্মস্পর্শী অনুরন। ঘন ঘন 

উচ্চারিত হয় €ওয়া গুরুজীকি ফতে'__ভক্ত ও মুমুক্ষুদের প্রাণে 

ভ্তাগাইয়া তোে নিষ্ঠা ও শরণগতির দীপশিখ। ! 

সেদদিনকার ভজনসভীয় এক প্রসিদ্ধ ঘোগী আসিয়া উপস্থিত হন । 

গুরু নানকের সঙ্গে তাহার দীর্ঘদিনের অন্তর্গত! । সাদর অভ্যর্থনা 

জান'ইয়া যোগীবরকে আসন দেওয়া হইল । 

কুশল প্রশ্নাদির পর যোগীবর স্মিত হাম্তে কহিলেন, “নানকজী, এ. 

কথা কিন্তু সবাইকে স্বীকার করতেই হবে আপনার শিষ্যভাগ্য চমণ্ডকার। 

শত শত মুমুক্ষু মানুষ আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানে ছুটে আসছে. 

মিচ্ছে আপনার পরম আশ্রয় । আর কি অন্তুত ভক্তিনিষ্ঠা এই শিষ্যদের | 

আত্ম-নিবেদনের কি গভীর আকাঙ্্ষা ফুটে উঠেছে এদের চোথে 

মুখে। এ দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়োয়।' 

«তা বটে, তা বটে”-_বলিয়! নানক প্রথমটায় সায় দেন, তারপর 

এই প্রসলের জের টানিয়] মন্তব্য করেন, “ঘোঁগীবর, সাধারণত ভক্তদের 

০৬ 



গর অঙদ 

ভাবরসের ফেনাটাই কিন্ত লোকের চোখে বেশী পড়ে অথচ আসল 
বস্তু হচ্ছে ভেতরকার থিতানো৷ রম । নব আধারে এ রস পাওয়া যায় 
না, আর তা ত্বচ্ছ ও হ্থন্দরও সব সময় নয়।» 

“নানা সে কি কথা? আপনার মত মাত্রার চেল এরা ৷ 
এদের শ্রদ্ধা! ও নিষ্ঠায় ফাকি থাকবে কেন? তাকি করে হয়?” 

“ থাকৃগে এসব কথা । যোগীবর, আপনি কিন্ত এবার অনেকদিন 
বাদে এলেন আমাদের আশ্রমে ৷ যদি এসেছেনই কুপা ক'রে ছু'চার 
দিন থাকুন, আমাদের সেবা গ্রহণ করুন ।” 

“বেশ, বেশ আপনার যেমন অভিরুচি তাই হবে” সানন্দে 
সম্মতি জানান মাননীয় অতিথি । 

পরদিন ভোর হইতে ন1 হইতেই নানক এক অদ্ভুত বেশ ধারণ 

করিয়া! যোগীর সম্মুখে আসিয়া দাড়ান। ভক্ত ও সেবকরা তো গুরুর 
এই বেশভৃষা দেখিয়! হতব!ক্। গীত রং-এর আলখাল্ল। ত্যাগ করিয়া 
তিনি পরিয়াছেন ছিন্ন মপিন বাস। হাতে এক শান্ত কূপাণ। আর 

পাশে দীড়াইয়া লক্ষঝন্ফ করিতেছে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর। 
সকলেই বলাবলি ক'রে কে জানে গুরুর আজ কি এক খেয়াল 

হইয়াছে -সবাইকে সঙ্গে নিয়! শিকারের উদ্েশ্টে রাবীর তীরে কোন্ 
এক গভীর অরণ্যে তিনি যাইবেন। 

যোগী সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানিতেই নানক আগাইয়া আসিয়া মৃহ্ুত্বরে 
কহেন, “মাজ এক অভিনয়ের জন্য তৈরী হয়ে এসেছি, তাইতো! 

শিকারীর মত এই সাজ । চলুন আমার সঙ্গে বন ভ্রমণে । সেখানে 
আপনাকে দেখাবে।, ভক্তদের মধ্যে প্রকৃত শরণাগতি আছে ক'জনার ? 

গুরুগতপ্রাণ হবার যোগ্যতাই বা রয়েছে কা'দের ?” 
যোগীর ওংস্থুক্যের অবধি নাই, মহা উৎসাহে তখনি নানকের সঙ্গে 

বাহির হইয়া পড়েন। দর্শনার্থী ও ভক্তদের সংখ্যা আশ্রমে নিতাস্ত কম 
নয়, তাহাদের অনেকেই আগাইয়া আসেন গুরুর কাও দেখিতে । 

ক্ষপপরেই প্রকাশ পায়, গুরু নানক আজ শিকারে বাহির হইবেন, 
ভা. সা, (৭) ৭ ৯৭ 



ভারতের সাধক 

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবেন অরণ্যাঞ্চলে । কিছু সংখ্যক তক্ত 

শি সোত্সাছে প্রস্তুত হন তাহার অনুগমের জন্ত, আর একদলে 

দেখা যায় বিপরীত মনোভাব । তাহার! ভাবেন, গুরু পারের কাগ্ডারী, 

অধ্যাত্র-সাধনার ধার) নামিয়া আসে তীহারই মহাজীবনের উৎস 

হইতে । এভাবে সাধারণ এক শিকারীর বেশে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন 
তিনি ঘুরিবেন? তাছাড়া, প্রেমিক সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া 

নানকজী সর্বত্র খ্যাত । সেই মহাসাঁধক যাইবেন শিকারে? করিবেন 

পশু হত্যা? একেমন কথা? 
একদল সন্দিগ্ধচেতা লোক তখনই নিংশবে সেখান হইতে সরিয়া 

পড়ে, আর কিছু সংখ্যক কৌতুহলী ভক্ত ও অন্তরঙ্গ শিষ্/ নানকের 

সঙ্গে যাওয়ার জন্ত তৈরী হয়। 

যাত্রা শুরু করার আগে গুরু কহেন, “তোমরা দল বেঁধে আমার 

সঙ্গে চলেছে!, ভালই। কিন্তু একট সর্ত সবাইকে পালন করতে 

হবে! কারুর সঙ্গে একট? কাণীকড়িও রাখ। চলবেনা, যতক্ষণ আমার 
এই বন ভ্রমণ সমাপ্ত না হয়।” 

এই সর্ত সবাই সানন্দে মানিয়। নেন । অভ্যাগত যোগী ও নিজের 

ভক্ত শিষ্যদের নিয়া নানক শুরু করেন তাহার পথ-চল। 

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা যায়, পথের আশে পাশে 

অজত্র তাত্রমুদ্র৷ ছড়ানে। রহিয়াছে । জনহীন এ অরণ্যে এগুলি কোথা 
ইহতে আসিল? এ বড় আশ্চধ্যের কথা। 

তাৎপর্ষ বুঝিতে যোগীর কিন্তু দেরী হইল না। মৃহুন্বরে গুরু 
নানককে কহিলেন,“বুবতেপার্ছি,এ আপনারই সিদ্ধারই খেলা, নইলে 
হুরগম জনমানবহীন স্থানে এত পয়সা কে শুধু শুধু ছড়িয়েরাখতে যাঁবে 1” 

নানকের মুখে ফুটিয়া। উঠে স্মিত হাসির রেখা । ম্ৃহৃত্বরে যোগীকে 
বঙ্গেন,“আপনারধারণাঠিকই, কিন্ত এখনি কাউকে কিছুবলার দরকার 
নেই । এগিয়ে চলুন, আর চুপ ক'রে ঘটনাবলী শুধু লক্ষ্য করে যান।” 

ক্ষণপরেই দেখ। যায় সঙ্গীদের কয়েকজন পিছনে পড়িয়। নিবিষ্ট মনে 
স্ছটৈ 
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তাম্র মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিতেছে । ঝুলি ভণ্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার 
অলক্ষ্যে দল ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া বায়। 

আরে। কিছুট! দূর অগ্রসর হইয়া গেল। সেখানেও আর এক 
বিস্ময়। বনপথে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বহুসংখ্যক রূপার টাকা । এগুলি 
কুড়ানোর পর আর একদল অনুগামী ভক্ত গোপনে হঠাৎ সরিয়। 

পড়ে। নানক ও যোগীবর উভয়ে বিনিময় করেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। 
সঙ্গীদের নিয়া গুর আরো! আগাইয়া চলেন, অরণ্য ক্রমে আরো 

গভীর হইয়া উঠে। এবার পথপার্থ্ে চোখ পড়ে থরে থরে সাজানো 
সোনার টাকা। শিষ্ সেবকদের অনেকেই অতিমাত্রায় লুব্ধ হইয়' 

উঠে। গুরু সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইতেই পিছন হইতে এগুলি 
তাহারা তাড়াতাড়ি ঝুলিতে ভরিয়া তোলে । তাদ্পর হরযোগমত 

পিছনে ফিরিয়া ছুটিতে থাকে গৃহের দিকে । 
এবার নানকের সঙ্গীদলে অবশিষ্ট রহিয়াছে গুটিকয়েক অস্তর্জ 

শিষ্য। ইহাদের উদ্দেশ্ট করিয়! গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি কহেন, ' গু 
অলখ, পুরুষের মহ। অনুগ্রহ ষে তোমর] কেউ অর্থের মোহে পতিভ 

হওনি। কিন্তু এবার একট কথ বিশেষভাবে তোমাদের ম্মরণ 

রাখতে বলি'! জন্মুখে তোমাদের আজ এক অগ্নিপরীক্ষা । এ সময়ে 
আমি ষে আদেশ করবো, তাই শিবিবচারে পাপন করতে হবে ।” 

বনের অভ্যন্তরে ভাগে আরো কিছুট। প্রবেশ করিতে দেখা গেল, 
সৎকার করার জন্যে একটি মৃত ব্যক্তিকে সেখানে আনয়ন করা 

হইয়াছে । শবদেহের আপাদমস্তক শ্বেতশুভ্র বস্তেআবৃত। আনুষ্ঠানিক 
জিনিসপত্র ইতস্তত ছড়ানো! রহিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও 

কোন জনমানব দেখ। যাইতেছে না। 

নিকটে যাইতেই শবদেহের তীব্র ছর্গন্ধ নাকে আসিল | বোঝা 

গেল, কয়েকদিন হইল এখানে উহা পরিত্যক্ত হইয়৷ রহিয়াছে । এবার 
শুরু হইয়াছে পচনকক্রিয়। । 

বিশ্মিত হইয়া সবাই বলাবলি করিতে থাকেন, শবদেহটি ফেলিয়। 
8) 
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রাখিয়া আত্মীয় স্বজন কোথায় অদৃশ্ট হইল ? এখানে বাঘ ভালুকের 
উপদ্রব যথেষ্ট হয়তো হিংস্র পশুর তাড়া খাইয়াই সবাইপলাইয়াছে, 

ভয়ে আর ফিরিয়া! আসে নাই । 

বন্ত্াচ্ছাদিত শবদেহের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নানক 

কহিলেন, “তোমাদের ভিতর এমন কে আছে, ষে আমার আদেশমত 

এই শবের মাংস ভক্ষণ করতে পারে % 

গুরুর প্রস্তাব শুনিয়া সেবকেরা তো! সবাই একেবারে হতবুদ্ধি ! 
পচা মৃতদেহ, হুর্গন্ধে যাহার ভূত পালায়, তাহ] ভোজন করিতে 

হইবে? একি বীভৎস প্রস্তাব ! গুরু কি হঠাৎ অপ্রকৃতিন্থ হইয়াছেন ? 

নতুব! এমন কথ! তাহার মুখ দিয়! কেন বাহির হইবে ? পুতিগন্ধময় 
শব ভক্ষণের মধ্যে তো অধ্যাত্ত্িকতার কিছু নাই। তাছাড়া, গুরু 
নানকর কাছে শিষ্যের। সবাই এষাবৎ ভগবৎপ্রেম ও জগংপ্রেমের 

প্রশস্তিই শুনিয়া আসিয়াছেন। এ ধরণের অধোরপন্থী প্রক্রিয়ার 

কখাতো কখনো শুনেন নাই । তবে? 

কঠিন পরীক্ষায় যাহারা এযাবৎ উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছেন, গুরুর 

কাছে সাধন নিয়া দীর্ঘকাল রহিয়াছেন, তাহার চরণে আত্মনিবেদিত 

সেইরকম জনকয়েক শিষ্যই নানকের পাশে দণ্ডায়মান! গুরুর এই 
অভাবনীয় প্রস্তাবের কথ শুনিয়! সবাই নত মস্তকে ভাবিতেছেন। 

যোগীবর এতক্ষণে মুখখুলিলেন । কহিলেন, “নানকজী, আপনার 
এ আদেশটা যেন বড় বেশী কঠোর হয়ে যাচ্ছে । যে সব একনিষ্ঠ ভক্ত 
প্রাণ দিতেও দৃক্পাত করে না, ন্যক্কারজনক কর্মে লিপ্ত হতে তারাও 
একটু ইতন্তত করবে বই কি!” 

যোগীবর ! গুরুর জন্য, ধর্মের জন্য ঘার] সর্বস্ব পণ ক'রে, তারাই 
হচ্ছে প্রকৃত শিখ । পরমপ্রাপ্তির যোগ্য আধার তারা । তাদেরচেনবার 

জন্যই আজকের এ পরীক্ষা । আমার এ আদেশ আর আমি ফিরিয়ে 

নিচ্ছেন” - দৃকণ্ঠে উত্তর দেন নানক। 
একনিষ্ঠ শিষ্য লহিন। অদূরে ধাড়াইয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছেন। 
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এবার নিঃশবে আগাইয়া আসিয়া নানকের চরণে প্রণাম নিবেদন 
করিলেন, যুক্তকরে কহিলেন, “গুরুজী এ দীন ভৃত্য আপনার 

আদেশ পালন করতে সদাই প্রস্তত। বলে দিন, শবদেছের কোন 

দিকট। প্রথমে আমি মুখবিবরে পুরবো ৷ পদঘ্য় ন৷ মস্তক। 

সঙ্গীরা তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠে। ভক্ত লহিন1 কি উন্মাদ 

হইয়া ।গয়াছে? 
নানক শান্তস্বরে আদেশ দেন, “বৎস লহিন।, মৃতদেহের মধ্যভাগ 

অর্থাৎ কোমর থেকেই তুমি ভোজন শুরু কর।” 
লহিন। নিব্বিকার চিন্তে সম্মুখে আগাইয়া আসেন। মুখ নীচু 

করিয়া বন্ত্রচ্ছার্দিত শবদেহে সবে কামড় বসাইয়াছেন, হঠাৎ ঘটিল 
এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড । অসহনীয় পৃতিগন্ধ সেই মুহূর্তে 
দূরীভূত হুইয়া গিয়াছে-আর পচনশীল স্বৃতদেহ পরিবতিত হইয়াছে 
উপাদেয় ভোজনদ্রব্যে ৷ 

বন্ত্রের আচ্ছাদান অপসারণ করিতেই দেখা গেল-থরে থরে 
সেখানে সজ্জিত রহিয়াছে বহুতর রসনাতৃপ্তির ফল ও ছুপ্ধজাত 

ভোজনদ্রব্য। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিন্ময়ে ও আনন্দে একেবারে 

অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। 

নানক এবার লহিনাকে নিকট আহ্বান করেন, শিরে হাত দিয়া 

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহেন, “বৎস আমার আজকের পরীক্ষায় তুমি 
সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে] । ছুর্লভ তক্তির উদয় হয়েছে তোমার সাধন- 
জীবনে, একৈকনিষ্ঠ। নিয়ে গুরুর সত্তায় তুমি নিজেকে করেছো 
বিলীন। হ্থ্যা, তুমিই হচ্ছে প্রকৃত “শিখ । গুরুর প্রতি এই নিষ্ঠা ও 

এঁক্যবোধ তোমায় পৌছে দেবে সেই পরম “এক'"এর, মেই অলখ. 
নিরঞ্জনের, কালজয়ী মহাসত্তায়।” 

যোগীবরও এবার আনন্দে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিগ্লাছেন। প্রসংসমা 
দৃষ্টিতে গুরু ওশিষ্যের দিকে তাকাইয়া৷ কহিলেন, “নানকজীমলহিনার 
মত গুরুগত শিষ্য যে কোটিতে গুটিকয়েক, ভাতে সন্দেহ নেই। ভার 
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একটা! বৈশিষ্ট্য আমার চোখে বড় হযে ধর] দিয়েছে-_গুরুধ্যান ও 
গুরুসেবার মধ্য দিয়েই সে লাভ করেছে তার সাধনার দিদ্ধি। গুরুর 
দেহ ও মন, স্থুল ও সৃম্মম এই ছুই অঙ্গের সাথেই ঘটেছে তার সাযুজ্য । 
আপনার অবর্তমানে, মগুলীতে এমন সাধক ও শিষ্ুকেই আপনি 
গুরুর পদে সমাসীন করে যান,_যে হবে মাপনারই স্বরূপ বিশেষ ।” 

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে নানক উত্তর দেন, “ধোগীবর আপনার অস্তৃষ্ঠ 
একটুও ভূল করেনি, আপনি ঠিকই বলেছেন, লিনা আমারই অঙ্গের 
অংশ-__অঙগদ। আজ থেকে এই নামেই মে অভিহিত হবে। শিখদের 
ভবিষ্যৎ গুরুরূপেও এখন থেকে সে হয়ে রইলো চিহ্চিত।” 

উপস্থিত সকলের উল্লাস ও জয়ধ্বনির মধ্যে নানক অঙদকে পরম 

গ্লতিভরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, জানান আন্তরিক আঈর্ববাদ। 

সঙ্গী ভক্তদের দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কে গুরু আবার কহেন. 
“তোমর সবাই স্মরণ রেখো--লহিনার যে নব ন'মকরণ আজ হুলেো।, 
অংসাল অঙ্গ-স্বরূপ বলে যে অঙ্গীকার আমি করলাম, ভার পেছনে 
আছে গুরুসেবা ও আত্মত্যাগের এক দীর্ঘ ইতিহ|স। চরম পরীক্ষা 

তাকে দিতে হয়েছে বারবার, কৃতকাধ্যও সে হয়েছে পূর্ণ মর্ধ্যাদা 
নিয়ে নিজের আত্মাভিমান নিম্ুল করে গুরুময় সে হয়ে উঠেছে, 
ভাঁইতে। অর্জন করেছে তার গুরুর স্বরূপ । আমার শিখের1! সবাই 

যেন আমার প্রিয় অঙ্গদ থেকে এই শিক্ষাই যুগে যুগে লাভ কারে” 

অঙ্গদের গুরুপ্রাপ্তি, তীহার শরণাগতি ও সিদ্ধির কাহিনী শুধু 

শিখ সম্প্রদায়ে নয়, সমগ্র ভারতের অধ্যাত্মরল-পিপান্ত্র মানুষের কাছে 

চিরস্মর্ণীয় হইয়া রহিয়াছে । 

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার একটি ক্ষুত্র গ্রাম মাটেডি-সরাই। 

এখানকার এক অতি সাধারণ বণিকের ঘরে ১৫০৪ থুষ্টাবধে জন্মগ্রহণ 

করেন দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গদ। পিত। ফেরূ ব্যবসায়ীর বৃত্তি নিয়া 
থাকিলেও সৎ ও পরোপকারী বলিয়! গ্রামে তাহার হ্রনাম ছিল। 
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আর মাত। দয়!-কাউর ছিলেন সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমুত্তি। ধর্ম 
কর্মে, ব্রত পার্ববণে তাহার উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। শিশু 

পুত্র লহিনা এক শুভ যোগে মাতার কোল আলো করিয়া ভূমিষ্ঠ হন, 
বণিকগৃহে সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে। 

গ্রামের বিগ্ভালয়ে পাঠ শেষ হওয়ার পর লহিনাকে পিতা তাহার 
বৈষয়িক কর্মে নিয়োজিত করেন। পুত্র ক্রমে যৌৰনে পদার্পণ করেন। 
এবার তাহাকে গৃহস্থীতে প্রবেশ করানো দরকার । ফের ও দয়া- 

কাউর পুত্রের বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। স্থানীয় এক 

চাষীর কন্যা খিবি বড় স্থুলক্ষণঘুক্তা, তাহাকেই বরণ কর হয় বধূরূপে। 

যথাকালে লহিনার স্ত্রী পর পর ছুইটি পুত্র সন্তান গ্ুসব করেন ; 
নাম তাহাদের দাস ও দাতু। 

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় নিজগ্রামে লহিনা বেশীদিন বাস করিতে পারেন 

নাই। ছূদ্দর্ধ মুঘল ও বেলুচিদের আক্রমণে মাটেডি-সরাই এক সময়ে 

বিধ্বস্ত হয় এবং পত্বী থিবি ও পুত্র হুইটাকে নিয়া লহিন1 অন্বতসর 

জেলার খাদুর নামক এক গ্রামে আসিয়া আশ্রয় নেন ' নৃতন করিয়া 

এখানে শুরু হয় তাহার সাংসারিক জীবন! 

নৃতন পরিবেশে আসার পর হইতে লহিনার জীবনে এক বড় 

পরিবর্তন দেখ! দেয়। দেবদ্বিজে ভক্তি তাহার অতি মাত্রায় বাড়িয়া 

উঠে । বিশেষ করিয়া দেবী ভালামুখীর প্রতি তীহার নিষ্ঠা হয় প্রগাঢ়! 

প্রতি বৎসর দেবীপক্ষ উপস্থিত হইলেই লহ্িনা গ্রামের একদল ভক্ত 

নরনারী সঙ্গে নিয়! জালামুখিতে গিয়া! উপস্থিত হন ! মায়ের বেশী- 

তলে শ্রদ্ধাভরে পু্পাঞ্জলি দেন, আর ছুই পায়ে ঘুঙুর পরিয়া উৎসব 

প্রানে প্রাণমন ঢালিয়। নৃত্য করেন। পরোপকারী স্থ-গৃহস্থ ও 

ভক্তসাধক বঙ্গিয়। শুধু খাদুরেই নয় আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামে 

তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয়-হইয়৷ উঠেন। 

সামান্ত একটি ঘটন! বা সামান্ত একটি কথা কোন কোন সময়ে 

মানুষের জীবনে হইয়া উঠে অসামান্্, আনিয়া দেয় হদুরপ্রসারী 
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পরিবর্তন। ভক্ত লহিনার জীবনেও এমনি একটি ঘটনা সেদিন ঘটিতে 

দেখা যায়, যাহার ফলে সমগ্র জীবন তাহার রূপান্তরিত হইয়া উঠে। 
রাত্রির তখন শেষ ধাম । কি কারণে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লহিনা 

শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন; শুক্লা তিথির বাঁকা ঠাদ আকাশের গায়ে 
ঢলিয়া পড়িয়াছে,বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতেছে মৃছু ধুর বায়ুহিল্লে!ল। 

হঠাৎ লহিনার কাণে আসে ভজনের অপূর্ব হবরলহরী। কুটিরের 
অদূরেই ভক্ত যোধার বাস। প্রায়ই এমনি সময়ে, যখন গ্রামের সবাই 
অঘোরে নিদ্রা যায়, নিজ কৃত্যাদি সারিয়া তিনি শুরু করেন পবিত্র 

ভজন | কিন্তু এমন মধুর, এমন প্রাণরস-উত্সারক ভজন তো৷ লহিনার 
কাণে কোনদিন প্রবেশ করে নাই ! হৃদয় তন্ত্রীতে পশিতেছে এ 
ত্বর্গীয় ঝঙ্কার,আর সমগ্র সত্তাকে আকর্ষণ করিতেছে অমোঘ শক্তিতে। 

দুয়ার খুলিয়া লহিনা অঙ্গনে গিয়। ধাড়ান, স্পষ্টতর ভাবে কাণে 
আসে ঘোধার প্রাণগলানো৷ অপূর্বব সঙ্গীত। ভক্তিরসাধ্ুত এই 
মূচ্ছিন! লহিনার চেতনাকে দিব্যভাবে উদ্বদ্ধ করিয়া তোলে । সাধক 

যোধ। আবেশভবে গাহিতেছেন-- 

স্মরণ কর, ভজন কর, সেই পরম প্রভূকে, 
চিরহখ আর চির আনন্দের 

উৎসরূপে যিনি রয়েছেন বিরাজিত। 

ওগো, তুমি যে প্রমত্ত হয়েছে লোভে 

ডুবছে। পাপের পক্ষে, 

তাইতো মর ছে তিলে তিলে এমন ক'রে 

চরম হুঃখের এই দহুনে। 

পাপের পথ চিরতরে ছেড়ে দাও, 

আর ঝাপ দেবার আগে গ্ভাখো তাকিয়ে। 

এমনি করে ঢালে। পাশার দান 

যেন প্রভুর হাতে ন। হয় তোমার পরাজয়, 
বরং--জিনে নিতে পারো পরমধন । 
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ভক্ত'প্রাণের আকুতি-ভর। সামান্ত কয়েকটি গানের চরণ, লহিনার 
মর্ঘমূলে ইহাই আনিয়া দিল নূতন চৈতগ্ের আলো, নৃতন দিগদর্শন। 
ভোর না হতেই আকুল হইয়া তিনি ছুটিলেন যোধার গৃহের দিকে । 
প্রেমভরে তাহাকে জড়াইয়। ধরিয়া কহিলেন. “ভাই, কোথায় পেলে 

তুমি এমন দেহ-মন-প্রাণ উতলকরা অপরূপ ভজনসম্পদ ? কে করেছে 
এ অপূর্বব বস্ত রচনা? কে শিখিয়েছে তোমার ? 

“ভাই, এ যে আমার গুরু বাবা-নানকের রচনা । প্রাণোৎসারিত 
এই অপূর্বব ভজন নিজে তিনি আমায় ধু করে শিখিয়েছেন । আর এই 
সদ্্গুরুর শরণ নিয়েঈ যে আমি বেঁচে আছি। আছি পরম আনন্দে-- 
যোধা বলেন কৃতজ্ঞতার হরে । 

লহিন। কীদিয়! পড়েন, কাতর কণ্ঠে মিনতি জানার, “কোথায় 
থাকেন তোমার আশ্রয়দাতা এই মহাপুরুষ? কাল রাতে তোমার 
ভজন শোনবার পর থেকেই আমি যেন পাগল হয়ে উঠেছি। প্রাণ 
আমার ছটফট করছে । ভাই, শিগঞ্ীর তীকে একবার দর্শন করিয়ে 
আমার তাঁপিত চিত্ত শীতল ক'র।” 

যোধা সানন্দে রাজী হইলেন। কহিলেন, “ভবালা-মুখীর পথেই 
তে। পড়ে কর্ত(রপুর, যেখানে বাবা নানকের আখড়া । বরাবরের 

মতো! এবারও তে। তু্ি দেবী দর্শনে যাচ্ছে! । বেশতো! কর্থারপুরে 

হুদিন থেকে আমার গুরুকে দর্শন করে যেও ।' 

প্রস্তাবটি লহিনার মনে ধরিল। কিছুদিনের মধ্যেই দ্সবল নিয়া 

চলিলেন জ্বালামুখীর উদ্দেশে । পথেই সেই কর্তারপুর। লহিন। 

সবাইকে ডাকিয়া কহেন, “রাবী নদীর তীরে, নিজের আশ্রম ভবনে 

অবস্থান করছেন প্রভূ নানক-এ অঞ্চলের এক বিখ্যাত সিদ্ধ 

মহাপুরুষ । ভাবছি, সবাই মিলে তাকে দর্শন ক'রে আসি । তারপর 
জ্বালামুখীতে গিয়ে পুষ্পাঞ্তলি দেবো দেবীর চরণে । এক যাত্রায় 
আমাদের ছুটি বড় স্বফল লাভ হবে। কি বল তোমরা ?” 

১০0৫ 



ভারতের সাধক 

এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কি আছে? সবাই মিলিয়া উপস্থিত 
হইলেন নানকের আশ্রমে । 

অদ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ দরবারে বসিয়া আছেন | 

অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিষ্য ভক্তি-আগ্রুত কণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছেন পরম 
গ্রভূর স্তবগান । মর্দানার রবাব হইতে উৎসারিত হইতেছে স্থুমধুর 
স্বর মুচ্ছন।। ভক্ত শ্রোতাদের প্রাণ মন স্বগাঁয় আনন্দে বিভোর! 
উদ্ধায়িত এক ভাবলোকে সবাই যেন বিচরণ কন্টিতেছেন। 

এই অপূর্বব পবিবেশে অদূরে উপবিষ্ট এই মহাসাবকের সম্মুখে 
দাড়াইয়া৷ লহিনা একেবারে আত্মবিস্ুত হইয়া যান। ভজন থামিয়। 
গেলে সকাতরে পতিত হন নানকক্জীর পদতলে । সাশ্রুনয়নে নিবেদন 

করেন নিজের মনস্তাপের কথা আন্তির কথা । প্রার্ণনা জানান, “প্রভু, 
সংসারের দহন জ্বালায় আমি অতিষ্ট হয়ে উঠেছি, কুপা ক'রে আপনি 

আমায় উদ্ধার করুন। চরণে আশ্রর দিয়ে করুন জীবন রক্ষা |” 

পরম ন্সেহে বাব। নানক তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, খুটিয়া 

খু'টিয়া করেন নানা প্রশ্ন, জানিফা নেন তাহার জীবনের সকল তথ্য! 
তারপর শাস্তস্বরে কহেন, “বশুস, জ্বালামুখীতে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে 
এসেছো, এখন বরং সেখানেই তুমি যাও। পরে স্ত্রবিধামত আবার 

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো!” 

“প্রভূ, যে জ্বাল! নিয়ে প্রতিবসর জ্বা্সামুখীতে যাই, আজ তা 
নির্বাপিত হয়েছে আপনাকে দশ ক'রে । সেখানে যাবার 
আকাক্ষা! হয়েছে এবে বারে অস্তহিত। এখন থেকে আমি আপনারই 

চরণপ্রান্তে পড়ে থাকতে চাই, আপনার সেবায় এই দেহ-মন-প্রাণ 

দিতে চাই বিলিয়ে ৷” 

বিস্মিত তীর্থসঙ্গীদের কাছে লহিন। নিজের এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া 
দেন, ঝুলি হইতে নূতন কেন ঘুঙর জোড়া তুলিয়া নিয়া বলেন, 
“দেবী জ্বালামুখীর বেদীর সামনে এই ঘুঙর পরে আমি বৃত্যগীত করি 

প্রতিবংসর। আজ এর প্রয়োজন আমার কাছে ফুরিয়ে গেছে । তাই 
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শুধু জবালামুখীতেই নয়, খাদুরে নিজের ঘর সংসারেও আর আমি 
ফিরে যাচ্ছিনে ।” 

সঙ্গীরা মহা! ব্যস্ত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন, “সে কি 

গো, ঘরে যে তোমার স্ত্রী ও ছুই ছেলে রয়েছে, আরো রয়েছেন বৃদ্ধ 

মাবাপ। তাদর ফেলে রেখে তুমি সাধু হয়ে যা.ব? একি কথ। 
বলছে, লহিনা ? তাছাড়া, জালামুখী তীর্থে যাবে বলে তুমিই 
সবাইকে নিয়ে এসেছে” এখন তাদের ছেড়ে গেলে যে তোমার পাপ 

হবে। না-না, এমন পাগলামী তুমি ক'রো। না।” 
“যে স্ত্রথ, যে আনন্দের জন্ত জীবন-ভর এত ছোটাছুটি করা, তা 

যে আমি কর্তারপুরে এসে পেয়ে গিয়েছি ভাই ! তবে শুধু শুধু হেথায় 
সেথায় ছুটাছুটির প্রশ্ন আর ওঠে কোথায় ?_হাপিয়া উত্তর দেন 

লহ্িন। ! 

যুক্তিতর্ক বাদবচসা সব ব্যর্থ হয়--লহিনাকে টলানো যায় না। সঙ্গী 
গ্রামবাসীরা বিরক্ত হইয়া নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে প্রস্থান ক'রে। 

গুরু তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন, লহিনার 

তাই আনন্দের অবধি নাই । মনপ্রাণ দিয়! বাবাঁনানকের সেবা করেন 

আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন প্রবীণ ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে । 

নানক স্থপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাহার তুর্ববার, 

তাই দিনরাত আশ্রমে ভক্ত ও দর্শনাথাদের আগমনের বিরাম নাই! 

দরবার আর লঙ্গরখানায় লোকজনের ভীড় সদা লাগিয়াই আছে! 

এই ভীড়ে লহিনা মাঝে মাঝে খেই হারাইয়া ফেলেন, নিজেকে 

কোথাও যেন খুঁজিয়া পান না। 
কাজকণ্ম, ধ্যান ভজনের ফাকে ফাকে তাহার মনে জাগে কত 

রকমের প্রশ্ন, কত কাতর প্রার্থনা । নবাগত ভক্ত তিনি-_দিনাতিদীন। 

বাবা-নানকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ধ্য লাভ করা, বহু প্রাধিত কপ লাভ ক'র! 
তাহার পক্ষে কতটা সম্ভব কেজানে? অন্তরে প্রবল আকাজ্ষা_ 
অবসর মত বাবার প্রীমুখনিঃস্থত তব্বকথা শুনিবেন, গ্রহণ করিবেন 
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সাধন নির্দেশ। কিস্তু এই ভীড়ের ভিতর সে আকাজ্ষা পুরণের 
কোন সম্ভাবনাই যে তিনি দেখিতেছেন না । তবে উপায়?" কি গতি 

তাহার হইবে ? 

অন্তর্ধ্যামী নানক নবাগত ভক্তের অন্তরের কথাটি বুছিয়া নিলেন । 
কহিলেন, “বৎস লহিনা, অন্তরে বুথ! এ হছূঃখ কেন তোমার ? নিজেকে 

একান্ত নিঃশেষে উজাড় ক'রে দাও পরম প্রভুর চরণে। তার স্বরূপের 
ধ্যান মনন করে যাও, অবিরাঁম গেয়ে চল তাঁর নাম । সকলের চাইতে 

তিনিই যে আপনার জন। এমন একজনকে কায়মনোবাক্যে আপনার 
ক'রে নেওয়া,তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাঁওয়া,এটাই যে সাধন, বৎস ।” 

“ধাকে জানিনে চিনিনে, তাকে আপনার ক'রে নেওয়া, তাতে 

বিলীন হয়ে যাওয়া-_-একি সহজ কথা, প্রড়ু ?”--সবিনয়ে নিবেদন 

করেন ভক্তপ্রবর লহিনা। 

“বৎস, এ পরম বোধ তো৷ আর একদিনে জেগে ওঠে না। এজন্ত 
চাই নিরন্তর তার স্বরূপের ধ্যান। তবে শোন আমার একটি জপজী, 
তার স্তবগাথায় এর ইঙ্গিত রয়েছে__ 

কেউ তো তাকে করেনি স্থতি, 
কেউ করেনি তাকে প্রতিষ্ঠিত, 

অনাগ্ঠন্ত ত্বয়ন্তু আমার প্রভৃ- 

পরম 'এক'রূপে রয়েছেন চির-বিরাজমান । 

আরাধনা যে-ই করেছে তাকে 
পেয়েছে সীমাহীন মর্য্যাদ]। 

নানক, প্রাণভরে গাও তার স্তুতি গান 

সকল কিছু মহত্ব ও মাধুর্যের যিনি আকর। 
গাও আর শোন তার গুণগান, 

তার প্রেমে রসায়িত কর তোমার চিত্ত-_ 

তবেই দুর হবে সকল হুঃখ আর দন্ত, 
সকল মুখের যিনি পারাবার-_- 
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হে নানক, তাতেই হয়ে যাও বিলীন। 

ঈশ্বরের বাণী রয়েছে নিহিত গুরুর উপদেশে-- 
গুরুর উপদেশেই, হে মুমুক্ষু, লাভ ক'রবে তুমি জ্ঞান, 

গুরুই এনে দেবেন তোমার পরম উপলব্ধি 

ঈশ্বর রয়েছেন অনুস্যত এই বিশ্বচরাচরে । 

হে মুমুক্ষু, গুরুই শিব, গুরুই ব্রহ্মা বিষু, 
গুরুই তোমার পার্বতী লক্ষ্মী আর সরস্বতী ।১ 

স্বরচিত জপজী আবৃত্তি করার পর নানক নীরব হন, প্রেমভবে 

লহিনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। 
ভাবগদ্গদকণে নবীন ভক্ত উত্তর দেন, প্বাবা, বিশ্বপ্রভুর বিশ্বাতীত 

স্বরূপ আপনি উব্ঘাটিত করেছেন। কিন্ত এযে আমার মত লোকের 

ধ্যান ধারণার বাইরে । ক্ষুদ্র ডিঙি নিয়ে মহাপারাবার পার হুবো। 

আমি কোন্ সাহসে ? সত্যকার কোন সঙ্গতিই ষে আমার নেই।” 

“আছে, বংস। পারানির কড়ি হচ্ছে তারই পরম পবিত্র নাম। 

এ নাম শ্রবণ ক'রে ক'রে আগে দেহ মন পবিত্র ক'রে! । তারপর শুদ্ধ 

দেহের আধারে রোপন ক'র সেই নামের অমোঘ বীজ । আমার একটি 

পুরোণো জপজীতে নামমহাত্ম্যের দিগ্রশ ন রয়েছে-_ 
প্রভুর নাম মাহাত্ম্যের নেই সীমা. 
তা৷ শুধু শ্রবণ করণে মানুষ হয় উদ্ধায়িত, 
হয় শিব, ব্রহ্মা আর ইন্দ্রের মতন দেবত1। 

এ নামের যাহ অভাজনকে করে মহাজন, 

দেহুচক্রের রহ ক'রে ভেদ, 

আর এনে দেয় যোগনাধনার পথ সন্ধান। 

নাম-শ্রুবণের চাবিতে হয় উন্মোচিত 

শান্ত, স্থৃতি আর বেদের নিহিতার্থ। 
নানক, ভক্ত সাধূরাই যে চির-ধন্ | 

১ ব্যাকলিফ 3 শিখ রিলিজিয়ন ( জপজী ) ভল্যু ১, পৃঃ ১৯৮ 
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মধূমাখা নাম শ্রবণের ফলে 

তাদের দুঃখ আর পাপ হয় অপশ্যত১। 

অতঃপর একদিন লহিন। গুরু নানককে ধরিয়া! পড়েন, “বাবা, ঘর- 

সংসার সব ছেড়ে এসে আপনার চরণে শরণ নিয়েছি, এবার কৃপা করে 

আমায় দীক্ষা! দিন, আপনার শিখসঙগৎএ দিন প্রবেশের অধিকার |৮ 

আশ্বাস দিয়া নানক বলেন, “বল, তুমি অধীর হয়ো! না। আগে 

কিছুদিনের জন্য নিজ গৃহে তুমি ফিরে যাঁও। পিতা মাতা আরস্ত্রী 

পুত্রেরা তোমার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে মুড়ে পড়েছে। তাদের বুঝিয়ে 
শ'স্ত ক'র, সাংসারিক বিলিব্যবস্থাঁ যা ক'রা দরকার তা শেষ ক'র। 

তারপর কর্তারপুরে এসো, তখন তোমায় আমি দীক্ষা দেবো ।” 
নির্দেশ না মানিয়! উপায় নাই, তাই লহিনাকে খাঘদুরে ফিরিয়া 

যাইতে হইল । আত্মপরিজনের। আশ। ছাড়িয়াই দিয়াছিজেন, এবার 
তাহাকে দেখিয়া সবাই মহ! আনন্দিত। 

লহিন] সবিস্তারে স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন । বাঁব। নানকের দর্শনের 

পর কি আমু পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার জীবনে, তাহা বর্ণন। 
করিলেন। বুঝাইলেন, “এতকাল পিতা-মাতা ও তোমাদের সেব! 

করেছি, এবার প্রাণমন সমর্পণ করবে! গুরুর সেবায়। ভাগ্যক্রমে 

বাবা নানককে পেয়েছি আমার পারের কাণগ্ডারীরণে, তারই নির্দেশ- 

মত ভাসাবো। আমার জীবন তরী | তবে, তোমাদের ভয় নেই, আমি 

সংসার-বিরাগী হয়ে কোথাও উধাও হচ্ছি না। বাস ক'রবে! গুরুর 

আশ্রমে, অথব। নিজের গৃহকে আশ্রম ক'রে এখানেই সার্থক ক'রে 
তুলবে। গুরুপ্রদত্ত সাধন । 

পত্বী খিবির শঙ্কা ও ছুশ্চিন্তা একেবারে দূর না হইলেও কিছু 
পরিমাণে তিনি আশ্বস্ত হইলেন । বৈষয়িক যে দায়িত্ব লহিনার উপর 
ছিল, ছুই পুত্রের উপর তাহ] অর্পণ করিয়া ফেলিলেন তিনি মুক্তির 
নিঃশ্বাস। তারপর ভজন গাহিতে গাহিতে রওনা হইলেন কর্তারপুরে | 

দ্য শিখ রিলিজিয়নস-পৃঃ ২০০ 
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আশ্রমে পৌছিতেই নানকের পত্রী স্থুলধনীদেবী লহিনাকে পরম 
সমাদরে, নিজ পুত্রজ্ঞানে, গ্রহণ করিলেন । গুরু নানক তখন বাড়িতে 
নাই। ক্ষেতে সেদিন ফসল কাটা হইতেছিল-_এই ফসল দিয়াই 
সম্বংসরের অতিথি সৎকার চলে, তাই নানক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
তদারক করিতেছেন । লহিন। দ্রেতপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত । 

গুরুর চরণ বন্দন। করিয়া উঠিতেই দেখিলেন, তিনি যেন বেশ 

কিছুট। বিব্রত। বড় বড় তিনটি ফলল-ভূপ সেখানে জড়ো করিয়া 

কুষাণেরা অপর ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে । এখন এগুলি আশ্রমে 

কি ভাবে বহন করিয়া নেওয়া! যায় ? কর্দমাক্ত ক্ষেত হইতে ফসলগুলি 

কাট? হইয়াছে, এ বোঝা একবার মাথায় নিলে কাপড় জামার 

দুর্দশার অস্ত থাকিবে না। সঙ্গী ভক্ত শিষ্যের৷ কেহই একাজ করিতে 
উৎসাহী নন। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন । 

লহিনা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন শস্তত্বপের দিকে । মৃদুত্বরে 
বাবা-নানককে জিজ্ঞাস! করিলেন, কয়টি বোঝা এখান হইতে সরানো 

দরকার ? উত্তর হইল--যতট1 সে বহন করিতে পারে। 

প্রাণপণ প্রয়াসে তিনটি ভারী শম্তভৃপই লহিন৷ একের পর এক 
মাথায় উঠাইয়া নেন তারপর পথ চলিতে থাকেন গুরুর সঙ্গে 

আশ্রমে. পৌঁছিতেই উভয়ে পড়িয়1 যান স্থলখনী দেবীর সম্মুখে । 
লহিনার মাথায় পর্ববত প্রমাণ শস্তের বোঝা! এ দৃশ্ঠ দেখিয়া নানক- 

পত্তী ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়। উঠেন। স্বামীকে তীব্র তিরস্কার 

করিয়া কহেন--“একি রকমের আকেল তোমার বলতো ? নূতন একটি 

ছেলে ঘরে এসেছে, তার মাথায় এমন বড় বড় তিন তিনটে বোঝা! কি 

ক'রে চাপাতে পারলে? আরকি কেউ ছিল না আশে পাশে? 

কোথায় ছিল তোমার ভক্ত শিখেরা, কোথায় ছিল পুত্র ছুটি? আহা 
চেয়ে াখো, বাছ। লিনা ক্লান্ত হয়ে কি রকম হাপাচ্ছে। কাটা 

কলের কাদা ঝরছেসারা গায়ে । নৃতন জাম! কাপড়গুলে। একেবারে 

ংর] হয়ে গিয়েছে। কেন ওর এ হুদ্দবশ1 করলে, বলতো?” 
পু ১১১ 
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স্মিত হান্তে নানক উত্তর দেন, “ন্ুলখনী, ভগবান যে নিজেই কৃপ? 

করে লহিনার শিরে তিন তিনটে বোবা চাপাবার ব্যবস্থা করছেন ।, 

এ শন্তের বোঝা তারই একট আভাসমাত্র। আর পরিচ্ছদ কর্দমাক্ত 

হয়েছে বলে অনুযোগ করছে! ? চেয়ে গাখো-__কাদ নয়, তা গৈরিক 
আাব।” 

শুধু স্বলখনী দেবীই নয়, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ভক্ত ও শিষ্ের দল 
সবিল্ময়ে দেখিলেন এক অলৌকিক দৃশ্ঠ | লহিনার শেরওয়ানী, 
পাঞ্জাবী ও পাগড়ী সেই মুহুর্তে রঞ্রিত হইয়া গিয়াছে বৈরাগী 
সন্ন্যাসীর ব্যবহৃত গৈরিক রঙ-এ। 

উপস্থিত সকলে গুরু নানক ও লহিনাকে ঘিরিয়া সমশ্বরে বার" 

বার জয়ধ্বনি দিতে থাকে-_ওয়া গুরুজী কি ফতে?। 

কয়েকদিনের মধ্যেই একটি শুভ লগ্ন দেখিয়া বাবা-নানক 

লছিনাকে দীক্ষা দেন, গ্রহণ করেন তাহাকে শিখরূপে, অন্যতম 

অন্তরঙ্গ পার্ধদ এবং শিষ্যরূপে । 

গুরুর নিদ্দেশে নিগুঢ় ভক্তি সাধনার পথে এখন হইতে বহিয়া চলে 
ভক্ত লহিনার অধ্যাতাসাধন] | এজন্য কোন কৃচ্ছ, কোন তপস্তাই তিনি 

বাদ দেন নাই, আর তাহার এই কঠোর সাধনার মুল ভিত্তিরপে তিনি 
জাকভ়িয়া ধরিয়াছিলেন গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠাকে । 

অধ্যাত্ম-সাধনা ও সিদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই লহিনা কহিতেন, 

“সাধনার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আত্মাভিমান, যা মানুষের খগ্ডবুদ্ধিকে 

জীইয়ে রাখে, বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে সর্বময় সর্ববপরিপ্লাবী ঈশ্বর সত্ব! 
থেকে । এই আত্মাভিমানের মূল উৎপাটন কর'তে হলে চাই একনিষ্ঠ 
গুরুসেবা, চাই সেবা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে গুরুর সাথে একাত্মক 

১ শিখের! বিশ্বাস করেন, ভত্তপ্রবর লহিনার ধাথার এই তিনটি শত্তের 

বোঝা হইতেছে উত্তরকালের গুরু অঙ্গদের ভিনটি শশ্বরীয় দারিত্বের প্রতীক | 
এই ভিনটি হইতেছে-_-আধ্যাত্বিক, বৈষয়িক ও গুরুগদী সম্পকিত দারিত্ব। 
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হয়ে যাওয়া। তবেই ঘটে প্রকৃত সোভাগ্যোদয়, সাক্ষাৎ মিলে ধোয় 
বন্ত--অলখ পুরুষের । 

গুরুসেবার উদঘাপনে সাধক লহিনার বিন্দুমাত্র ত্রুটি কখনে। দেখা 

যায় নাই। গুরুর সামাম্ততম ইচ্ছাটি তাহার কাছে হুইয়। উঠিয়াছে 
অলঙ্ঘনীয় আদেশ । এজন্ত ঘে কোন ছুঃখ কষ্ট তিনি নিধ্ষিকার চিছ্ছে 
সহ করিয়াছেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাঁস নিজেকে তিলে: 

তিলে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন । 
গুরু নানকও তাহার এই চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্কে কম পরীক্ষা 

করেন নাই । সে-বার হিমালয়ে খুব তুষারবাঞ্ধা দেখা দিয়েছে, সারা' 
পাঞ্জাবে পড়িয়াছে ছঃসহ শীত। এমন সময়ে কর্তারপুরে হঠাত এক 
রাত্রে শুরু হইল প্রবল ঝড়ের তাণগুব। হাওয়ার মাতামাতি আর 
বর্ষণের যেন বিরতি নাই৷ শেষ রাত্রে দেখ। গেল নানকের আশ্রম 
ভবনের একটি বড় দেয়ালের নিম্নাংস অনেকট! ধ্বসিয়৷ গিয়াছে। 

গুরু নানক মহা ব্যস্তসম্ত হইয়া উঠিলেন, ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, 
“এক্ষুনি এটি মেরামত ন1! ক'রলে তে। চলবে না। তোমর! শিগপীন্ 

ঘা] হয় এব একটা ব্যবস্থা ক'র, নইলে ঘর চাপা পড়ে ঘে সবাইকে : 

প্রাপে মরতে হবে ।7 
এই অসহ্য শীতে, ঝড় তুফানের মধ্যে কি করিয়া এ কাজ ক'রা 

সম্ভব? মাল মসল! কি করিয়া যোগাড় হইবে ? তাছাড়া, রাজমিস্্রী 

বা কোথায়? নানকের পুত্তদ্ধয় মন্তব্য করিলেন, "রাত ভোর হোক, 

ঝড়বৃষ্টি ঘেমে যাক্, তারপর রাজমিস্ত্রীকে খবর দেওয়া যাবে । সৈ 
এসে য। ছু কা'রবে।” ৰ 

রাজমিস্ট্রীর কথা উঠছে কেন বলতো? গুরুর আঙ্জমের সব 

কাজ নিষ্পন্ন হয় তার একনিষ্ঠ ভক্ত শিখতদের বারা, ত! কি তোমাদের 

জান! নেই 7 নিরজ হুইয়। নানক ভতপন] করেন ) 

লহিন] এগ চুপ ারয়াই ছিলেন। এবার নীরবে ধীরপদগ 
বক্ষ হইতে নিঙ্কান্ত হইয়া গেলেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু উপকরণ 

তাঃ সা ৮ 
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যোগাড় করিয়া নিজেই এ বঝটিকা-বিক্ষুন্ধ রজনীতে র্ত হইয়া 

পড়িলেন গুরুর আদিষ্ট কর্মে । 

ক্রমে প্রভাত হয়। কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের ফলে লহিনার 

কাজও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে । পর্যবেক্ষণের পর গুরুগন্তীর ্বরে 

নানক কহিলেন, “নাঃ যেমনটি ভেবেছিলাম তা হয়নি। দেয়াল 
তুমি মেরামত করেছ বটে, কিন্তু তা্বেকে গিয়েছে । সবটা ভেঙে 

ফেলে আবার নুতন ক'রে এটা গড়ে তোল ।” 

বিন। বাক্যব্যয়ে লহিনা তখনি দেয়াল খুলিয়া! ফেলিলেন। 

আবার নৃত্তন করিয়! নিন্মাণের তোড়জোড় শুরু হইল। 
পরের বারও গুরুকে সন্তুষ্ট করা গেল না। তিনি কহিলেন, 

“লহিনা, এবার দেখছি তুমি আরো ভূল করছে৷ । দেয়ালের গোটা 

ভিত্তিটাকেই আরো পিছিয়ে দাও--তারপর আবার সবটা নূতন ক,রে 
তৈরী কার” 

, গুরুসব্ধন্থ লহিনার কাছে গুরুর সামান্ততম ইচ্ছাও সদা 

'শিরোধাধ্য | তার এ ইচ্ছা পূরণের জন্ত হাসিতে হাসিতে তিনি প্রাণ 
বিসঙ্জন দিতে প্রস্তত। গীঁইতি, পাচন হাতে নিয়া আবার তিনি 

কাজে নামিলেন। 

দিনশেষে দেখা গেল, এবারকার কাজও গুরুর মনঃপুত হয় নাই। 
আদেশ দিলেন. আবার উহ] নৃতন করিয়া গড়িতে হইবে। 

বারবার এই নিরর্থক ভাঙ্গাগড়া দেখিয়া শিখের। সবাই অবাক 
হইয়। গিয়াছেন। গুরুর এক পুত্র তে। লহিনাকে বলিয়াই ফেলিলেন, 
“এরকম একট। অযৌক্তিক ব্যাপার নিয়ে তোমার এমন মত্ত হওয়ার 
কোন মানৈ নেই।” বোকমী ছাড়া একে আর কি বলা যায় ? 

দৃপ্ত ভঙ্গিতে লহিন। উঠিয়া দাড়ান । উত্তরে বলেন, “বিচ্ধে বুদ্ধি 
সামর্থ যা কিছু ছিল, সবই যে ঈপে দিয়েছি গুরুর চরণে । তা তো 

আর ফিরিয়ে নিতে পারিনে। তবে গুরুর আদেশের যৌক্তিকত। 
বিচারের স্থযোগ আর পাচ্ছি কই ?” 

১ ৪ 
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নানক নিকটেই দণ্ডায়মান । প্রশাস্ত কে কহিলেন, “এ মানুষটির 
মূল্য বোঝবার সামর্থ তোমাদের কারুর নেই। সেব। ও প্রেমের 
কঠিনতম পরীক্ষায় লহ্িন। হয়েছে সসম্মানে উত্তীর্ণ । অখণ্ড চেতনায় 
সে উদ্*দ্ধ হয়েছে. প্রাণে পেয়েছে অলখ, পুরুষের অম্বত পরস। ভক্ত 

লহিনা ধন্য, তাকে পেয়ে শিখরাও হয়েছে ধন্ত ৷” 

এই ঘটনার কিছুদ্দিন পরেই নানকের দরবারে উপস্থিত হন 

তাহার যোগী-বন্ধু, আর অনুষ্ঠিত হয় নানকের সেই শিকার-অভিনয় 
শবদেহ ভক্ষণের আদেশ দিয় গুরু পরীক্ষা করেন গুরুগত-প্রাণ 

লহিশার ভক্কিপরাকাষ্ঠা। তাহার নূতন নামকরণ হয়__-অঙ্গদ। 

গুরুর আশ্রমে অঙ্গদ একাদিক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত 

করিলেন, নিষ্ঠাভরে আহরণ করিলেন সাধন জীবনের অমূল্য রত্বরাজী । 
এবার গুরু একদিন ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস এখন কিছুদিনের জন্য 

তুমি থাদুরে নিজ ভবনে গিয়া বাস ক'রো!। দীক্ষাবীজ আমার কাছ 
থেকে ইতিপৃবের্ব পেয়েছো, পেয়েছো শ্রীভগবানের নামমন্ত্র। সযত্ধে তা 
অভ্যাস ক'রে বাও। তারপর প্রয়োজন মত পাবে আমার নির্দেশ 1” 

পরম ভক্ত অঙদের ছুই চোখ অশ্রসজল হইয়া উঠে। বাম্পরুদ্ধ 

কণ্ঠে নিবেদন কারন, “বাবা, এতদিন কৃপার ধারা অবিরল বর্ষণ ক'রে 
এসে আজ আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনার সেবায় আমি 

কি কোন ত্রুটি করেছি ?” 
“ন! অঙ্গদ তা নয়, সেবানিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় তুমি অতুলনীয়। 

আমার ইচ্ছে, তুমি কিছুদিন আমার প্রভাব গণ্ীর বাইরে থাকো 1” 

“কেন গুরুজী ?” 
“একক প্রয়াসে সাধন ভজন সম্পন্ন ক'রে, ভেতরকার ভিৎ আগে 

মজবুত ক'রে তোল । বতস) সংসারকে এড়িয়ে গিয়ে তোমায় সাধন 
করতে হবেনা, সংসারের আবর্তের মধ্যে বসে থেকেই উদ্যাপন ক'র. 

শ্রীভগবানের তপস্যা । . তাতে একদিক দিক্লে হবে তোমার পরীক্ষা 
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অপরদিকে আমার ভক্তগোষ্ঠী পাবে তোমার পবিত্র সহচর্য্য |” 

বিদায়ের সময় উপস্থিত | বিচ্ছেদ ব্যাকুল প্রিয় ভক্তকে আশ্বাস 

দিয়া নানক কহিলেন, “বৎস অঙ্গদ, একটা কথা স্মরণ রেখো, 

ষেখানে যত দৃরেই তুমি অবস্থান ক'র না কেন, আমায় সব সময়েই 

পাবে তোমার অন্তরের মধ্যে |” 

অঙ্গদ খাদুরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শহরে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। 

অনেকেই জানে,নানকের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য তিনি--ভক্ত ও মুমুক্ষুরা 

তাই দলে দলে আসিয়া ভীড় ক'রে তাহার গৃহে । 

নগর-প্রধান তখৎ-মল সেদিন তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত। 

দীর্ঘকাল বৈষয়িক জীবন যাপন করিয়া সংসারে বিতৃষ্ণা আসিয়াছে__ 
একান্ত ইচ্ছা, অঙ্গদ তাঁহাকে সাধন ভজন সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিন, 

অধ্যাত্রজীবন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন। 

দীনভাবে অঙদ উত্তর দেন, « ভাই, অতি অভাজন মামি । গুরুর 

সন্তোষ বিধানের যোগ্যতা আমার কই ? আমার মত ক্ষুদ্র আধার 

তাঁর অপার কৃপা ধারণ করবে, তা কি ক'রে সম্ভব? আমি বাবা 

নানকের শরণ নিয়ে, তার দিকেই সদ তাকিয়ে আছি । তুমিও এই 
সদগুরুর দিকেই মুখ ফেরাও, তাকে অর্পণ ক'র তোমার ভক্তি আর 

ভালবাসা--তবেই পুর্ণ হবে তোমার নমস্কাম।” 
তক্তপ্রবর তখনি সোৎসাহে তখৎ-মলকে শ্রবণ করান নানক" 

রচিত এক স্তবগান-_ 

প্রভু আমার তাদেরই করেন উজ্জীবিত 
হৃদয়ে যাদের আছে প্রেমের বীজ, 
তাদেরই প'রে অকৃপণ ক'রে ঢালেন কৃপা 

ভুলিয়ে দেন যত কিছু দুঃখ আর শোক । 
নিয়তির যেমনতর রয়েছে বিধান ২ 

তেমনিভাবে ঘটে গুরুর আবির্ভাব, 
উদ্ধার ক্লুরেন মানুষকে ব্রিতাপ থেকে, 
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ঢেলে দেন তার তৃষিত কণ্ঠে 
শ্রীভগবানের সঞ্জীবনী নামের হৃধা। 
বিরল সৌভডাগ্যে তারাই হয় ভাগ্যবান, 
£ছী ভিখারীর মত, জন্ম মৃত্যুর পাপচক্র পথে 

ঘুরে ঘুরে মরতে হয়ন৷ তাদের । 
ওগো, ষে পেয়েছে প্রভুর দরবারে ঢোকার অধিকার 

সে কেন পৃধিবীর মানুষকে জানাবে কুণিশ ? 
স্বর্গের বারী ঈশ্বরের এই পার্ষদকে খুলে দেবে দ্ার-- 
আর মর্তের ম্যনুষের মুক্তি-তোরণ 

উন্মোচিত হবে তার দাক্ষিণ্যময় কৃপায় 

নিয়তির বিধান বিধৃত রয়েছে প্রভুর হাতে, 

কা'র কি করবার আছে তা নিয়ে? 

প্রভূ যে আনার সব্বনিয়ন্তা__ 
সি, স্থিতি আর প্রলয়ের আবর্তন-চক্র 
ঘুরছে সদাই তীর দৃষ্টির ইঙ্গিতে | 
হে নানক, ডুবে যাও প্রভুর নামস্থধার সাগরে 
ধন্য হও পেয়ে তোমার পরম ধন ।+ 

এই অপূর্ব স্তব রচনা করিয়াছেন সদ্গুর নানক, আর 
আবেগভরে অশ্রু ছল হল নেত্রে গাহিতেছেন তাহার শ্রিয়তম শিষ্য 

অঞ্জদ। শ্রবণনাত্র তখংমলের হৃদয়ে বিস্তারিত হয় এই স্তবগাথার 

অলৌকিক প্রভাব । ভক্তিরসে আপ্লংত হইয়া বারবার অঙদের চরণে 
সে জানাইতে থাকে নম্র প্রণতি | 

অজদ লোকের কাছে যতই বৈষ্ণবীয় দৈন্ত দেখান, লোকে ততই 
তাহাকে গণ্য ক'রে উচ্চ কোটির এক মহাপুরুষ বলিয়া । কর্তারপুরে 
গুরু নানকের প্রধান শিষ্যরূপেতীহারথ্যাতি আগেহইতেই রটিয়াছে।- 

এবার এখানে আসার পর তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, 
ম্যাকপিফ. ভলু ২, পৃঃ ৭ 
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লোকের আকর্ষণ আরো বাড়িয়াউঠিতেছে । জিজ্ঞান্থ ওদর্শনার্থীরাভীড় 
করিতেছে দলে দলে । ভক্তও কম জুটে নাই । সবাই মিলিয়! তাহার 
বাস্ভবনকে একটি আশ্রম বানাইয়৷ তুলিয়াছে, আর অভ্যাগত ও 
শরণার্থীদের আহারের জন্য খোলা হইয়াছে ছোটখাটো একটি 
লঙ্গরখানা। 

এভাবে ভক্ত-প্রধান অনগদকে কেন্দ্র করিয়া খাদুরে নানকপন্থী 
শিখদের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। বহুলোক 
তাহার আশ্রয়লাভ করিয়। ধন্ত হয় । 

প্রিয় শিষ্যকে দেখার জন্ত নানক সদলবলে ভূইবার তাহার গুহে 

আগমন করেন। কৃপালু গুরুর নিকট হুইতে নিগুঢ় সাধনার নানা 

নিদ্দেশ এ সময়ে অঙ্গদ প্রাপ্ত হন, লাভ করেন বহু আকাজ্কিত 

ভক্তি-সিদ্ধি। শ্রীভগবানের দিব্য সত্তাকে সারা জগৎ সংসারে 

অন্ুস্যৃত দেখিয়া! হন তিনি কৃতকৃতার্থ। 

শেষবারের মত নানক সেবার খাদুরে উপস্থিত হইয়াছেন । অন্তর 
ভক্তদের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল পরম আনন্দে। বিদায় 

গ্রহণের প্রাকালে, নিভৃতে প্রিয় পার্দ অঙ্গদকে তিনি কাছে 

ভাকিলেন। ন্রেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, *বস, তোমার কুচ্ছু, ত্যাগ ও 
তপস্তার পাল এবার শেষ হয়েছে। এসব কোন কিছুতেই আর 

তোমার দরকার নেই । আমার সাধন-এশ্বধ্য তুমি লাভ করেছ, তোমার 
আর আমার ভেতরে আজ আর কোন পার্থক্য নেই। তোমার অঙ্গদ 

নাম সার্থক হয়ে উঠেছে, তুমি অঞ্জন করেছে৷ আমার স্বরূপ । আজ 

তুমি আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ও অভিনন্বন গ্রহণ ক'র ।” 
কিছুদিন পরের কথ।। ভক্ত অঙদ সে-বার গুরুদর্শনে কর্তারপুরে 

গিয়াছেন। আশ্রমে আজকাল ভীড় প্রায় সব সময় লাগিয়াই থাকে 

এবং যাহারাই গুরুকে দর্শন করিতে আসে ছই চারিদিন এখানে 

অবস্থান করিয়া যায়। এই বিপুল সংখ্যক অতিথির থাকা-খাওয়ার সব 

ব্যবস্থা! নানক ও তাহার শিষ্যদেরই করিতে হয়। 
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অঙ্গদ যেদিন গুরুর আশ্রমে পৌছিলেন সেদিনও বু দর্শনার্থার 
সমাগম সেখানে হইয়াছে । তখন ঘোর বর্ধা আর ছুর্যোগের সময়। 

অবিরল ধারে বারিপাত চলিয়াছে আর সেই সঙ্গে রাবী নদীর বস্তায় 
কূল হইয়াছে প্রীবিত। আশ্রমের খাগ্ শস্ত সব ফুরাইয়া গিয়াছে, 
আর নূতন করিয়া সংগ্রহ করারও কোন উপায় দেখা ধাইতেছেন1| 
অথচ বহু অতিথিকে খাওয়ানোর দায়িত্ব রহিয়াছে । পরিচালকের 

নিরুপায় হইয়। নানকের শরণাপন্ন হইলেন । 
সারা অঞ্চল জলে ভাসিয়া গিয়াছে,বহু খোঁজাখু জি করিয়াও সকলে 

খাগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, আশ্রমিকদের এই 

সঙ্কট মেচনেয় জন্ত নানক সেদিন প্রয়োগ করেন তাহার যোগৈশ্বরয্য। 

ধ্যানাসন ত্যাগ করিয়া! তিনি বাহিরে আনিলেন, অন্তরঙ্গ শিখদের 

নিয়া উপস্থিত হইলেন নিকটস্থ বাগিচায় । একটি কীকড় গাছের নীচে 

উপস্থিত হুইয়। অঙ্গদকে আদেশ দিলেন, “বিওস, এর শাখায় আরোহণ 

ক'রে খুব জোরে ঝাকুনি দাও তো। তোমাদের সবারই উপযোগী 

পর্যাপ্ত উপাদেয় খাবার এখান থেকেই মিলবে 1৮ 

সকলে বিন্ময়ে হতবাকৃ। এ কি অবিশ্বাস্য কথা গুরু কহিতেছেন ? 

নানকের পুত্র শ্রীর্টাদ বলিয়া উঠেন,“কীকড় গাছের ডালপালা কীটায় 

ভরা, ফলগুলো তিক্ত, অখাগ্য। এ গাছ থেকে শ্বন্বাহ কিছু পাওয়া ষায় 
এমন অদ্ভুত কথ তো কখনো শুনিনি |” 

*শোননি, তা ঠিকই ৷ তবে আজ এখানে ধণাড়িয় সবাই চাক্ষুষ দর্শন 
কর, ভক্তের সঙ্কট হলে, সম্কল্লে সে দুঢ হলে, অবশ্যই শ্রীভগবানের 
কপার অলৌকিক প্রকাশ ঘটে । এতে অন্থাভাবিকত্ব কিছু নেই। ভক্ত- 
বীর অঙ্দ আজ তোমাদের সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবে ।” 

গুরুর ইঙ্গিত মাত্র অঙ্গদ সম্মুখস্থ কীকড় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। 

প্রচণ্ড ঝাকুনি দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পড়িতে লাগিল রাশি রাশি 
রসনাতৃপ্তিকর ফল ও মিষ্টদ্রব্য।১ 
৯. আ্যাকলিফ.£ গ্ভ শিখ. রিলিজিয়ন২_ভন্য ২ পৃঃ ২২ 
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এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত শিখেরা আনন্দে অধীর হয়, বার 
বার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে। এ 

কয়েকজন প্রধান শিখ যুক্তকরে আগাইয়1! আসে, নানকের চরণ 
বন্দন। করিয়া কৃতজ্ঞতার গ্রে বলে, “বাবা, আমরা সবাই আজ ধন্য | 

আপনার এমনতর যোগ বিভূতির লীলা এখানে দাড়িয়ে প্রত্যক্ষ 

করলাম, তাতো কম সৌভাগ্যের কথা নয় 1” 
“এজন্য ধন্যবাদ দাও ভক্ত অঙ্গদকে ।+ 

“সে কি কথ বাবা ! অঙ্গদের এখানে কি করবার ছিল? আসলে 

আজকের এই অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আপনারই অলৌকিক 

সিদ্ধাইর বলে। বুঝতে পেরেছি, এ বিভূতি-লীলা আপনি গ্রকটিত 
করেছেন ভক্ত ও মুমুক্ষুদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের 
জন্য |" 

“বিভূতি-লীলা আমার--একথা৷ তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্ত 
লীলা কখনে। সম্ভব হয় কি, লীলার চিহিত ধারক ও বাহক এগিয়ে 

ন। এলে ? ভক্তিসিদ্ধ অঙ্গদের জন্যই এখ্বপীয় শক্তির এই প্রকাশ আজ 

তোমরা দেখতে পেলে । অঙ্গদের মনে ষে প্রবল আন্ত জেগেছিলো- 

গুরুর আশ্রমে এতগুলে। লোক অনাহারে থাকবে,গুরুর এই অনর্ধ্যাদ! 

তাকে দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে হবে ! শ্রীভগবান তার সে আৰ্তি শুনে- 
ছিলেন। সে যখন আমার আসনের কাছে গিয়ে দাড়ালো, আমার 

ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। একট অমোঘ এঁশী নিদ্দেশ। কাজেই 
আজকের এ ঘটনার জন্য অঙ্গদকে ই তোমরা অভিনন্দন জানাও ।” 

সেদিন শিখদের এক বিশেষ পুণ্যদিন ৷ জপজী ও আশা-কি-উরর- 

এর শেষে দরবারে বঙল্গিয়। গুরুজী তত্ব ও সাধন সম্পর্কে ভক্তদের 

নির্দেশ দিতেছেন। হঠাৎ পবিত্র গদি হইতে তিনি নামিয়া আপিলেন। 
ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে সবাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা প্রবীণ ও 
নবীন ভক্তেরা_-অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছো। আজ 
তোমাদের সবার সমক্ষে আমি আমার দীর্ঘ জীবন নাটেযর একটা বড় 
৯২০ 



গু অঙদ 

অধ্যায় সমাপন ক'রবেো!। এ পরিবর্তনের সাথে একা আমিই বংশ্লি্ 
তা নয়, সমগ্র শিখমগুলীও তাতে জড়িত রয়েছে । 

বাবা নানক কি বলিতে চাহেন, তাহ! বুঝা যাইতেছেনা, জক্তেরা 
উংস্ক্যতরে নিনিমেষে তাহার দ্রিকে তাকাইয়া আছেন। ক্ষণপরে 
আগাইয়া আসিয়া তিনি অন্দের হস্ত ধারণ করিলেন, সম্সেহে 
তাহাকে উপবেশন করাইলেন নিজের গদিতে। 

পার্্স্থিত থলির উপর সাজানে। ছিল একটি নারিকেল ও পীচটি 
ত্মুদ্রা। অঙগদের সম্মুখে সেটি স্থাপন করিয়া প্রবীণ শিখ ভাই- 
বুধাকে গুরু কহিলেন, “তোমাদের কাছে আজ আমি একটা গুরুতপূর্ণ 
ঘোষণা করতে চাই। তোমর1 সবাই জেনে রাখো -তক্ত অঙদই 
হচ্ছে আমার গদির উত্তরাধিকারী । বুধা, তুমি সকলের তরফ থেকে 
অঙগদের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দাও। আর, সবাই মিলে 
জয়ধ্বনি দাও জগৎ-প্রভূ অপ্রখ, পুরুষের ।” 

আদেশ তখনি পালিত হইল। সারা দরবার মুখর হইয়] উঠিল 
ভক্ত শিষ্যদের আনন্দগুঞ্জনে 

সবাইকে উদ্দেশ করিয়া নানক আবার কহিলেন, “আমার আদেশ, 
তোমরা সবাই আমায় যেমন এতদিন কায়মনোবাক্যে সেবা করেছো, , 
শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনুগত্য দিয়েছো, অঙ্গদের বেলায়ও তা অবশ্ত ক'রবে। 
সে যে আমারই প্রতিমৃত্তি।” 

অঙ্গদ গুরুজীর গদি প্রাপ্ত হওয়ায় নীনকের ছুই পুত্র তেমন সুখী 

হইতে পারেন নাই | নিজেরা মনে মনে যে আকাজ্ষ। এতর্দিন পোষণ 
করিতেছিলেন, তাহা পূরণ হওয়ার আর কোন আশা রহিল না। 

পুত্রদয়ের দিকে তকাইয়া নানক কহিলেন, “গুরুর পদ অধিকার 
সে-ই শুধু ক'রতে পারে, যে তার জীবন-সাধন! সমাপ্ত করেছে চরম 

ত্যা৬তিতিক্ষীর মধ্য দিয়ে, আর গুরুর মধ্যে যে নিজেকে দিয়েছে 
অবলুপ্ত ক'রে ।” 

গদি আরোহণ-পর্বব শেষ হওয়ার পর গুরু নিন্দেশ দিলেন, “অঙ্গদ, 
১২১ 
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তুমি খাদুরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রতে থাকে।। আচাধ্য ও 
পথগ্রদর্শকরূপে ভার নাও সহত্র সহশ্র শিখতক্তের। অচিরেই আমার 
জীবনদ্দীপ নির্ববাপিত হবে। তার জন্ত আগে থেকে প্রস্তুত হও, বস ।” 

অশ্র-ছলছল নয়নে অঙ্গদ আশ্রম হইতে বিদায় নিলেন, স্বীয় 

ভবনে ফিরিয়৷ আসিয়! শুরু করিলেন গুরু-আদিষ্ট কর্মের উদ্যাপন । 

অঙ্গদকে গুরুগদিতে সমাসীন করার কিছুদিনের মধ্যেই মহাঁসাধক 

নানক তাহার মর্তলীলার ছেদ টানিয়া দেন, অগণিত ভক্ত ও মুমুক্ষ 
গুরুর বিহনে নিমগ্ন হন শোকের পাথারে। 

অঙ্গ শোকে বড় মুহামান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে তাহার জাগিয়া 
উঠে তীব্র নিবেবদ। বারবার ভাবিতে থাকেন, গুরু নানক ছিলেন 

তাহার জীবনের আলো, সেই আলোই যদ্দি এমন করিয়া নিতিয়া 

গেল তবে কেন আর জনজীবনের মধ্যে, অসার সংসারের মধ্যে, 

অনর্থক জড়াইয়া থাকা । কেনই ব1 এই গুরুগিরি ? 

বিষণ মনে একাকী সেদিন পথ চলিতেছেন, হঠাৎ নারী ভক্ত 

নেহালীর সঙ্গে তাহার দেখা । অতি দীন দরিদ্র! সে-__ঘু'টে বেচিয়া 

দিনাতিপাঁত চলে, কিন্তু সাধু সন্তের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির সীমা নাই। 
নিজের সঙ্গতি থাকুক না থাকুক, মহাত্মার দর্শন পাইলেই তাহাদের 
সেবার জন্য সে তৎপর হুইয়া উঠে । 

নেহ'লী সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেই অঙ্গদের মনে এক নৃতন চিন্তা 
খেলিয়া গেল ! গুরুর অদর্শনের পর বহিরজ জীবনের প্রতি বড় ৰিতৃষ্ণা 
জাগিয়াছে ! এবার কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিয়। ধ্যান ভজনে 

অতিবাহিত কর! মন্দ কি? 

কহিলেন, “নেহালী, তুমি আমার একট] উপকার ক'রবে ? আমি 

ভাবছি, কিছুদিনের জন্য লোকলোচনের বাইরে থাকৃবো। একটা 

ছোট ঘর আমায় ছেড়ে দিতে পারো?” 
“কেন পারবোন?, প্রভূ? আপনার জন্য এ সামান্য কাজটি করতে 

পারা_সে তে আমার মত অভাগিনীর পরম সৌঁভাগ্য”--যুদ্কুকরে 
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নেহালী নিবেদন ক'রে। 

“এই ঘরে আমি নিভৃতে বাস করবো, ভজন আর গুরুর স্মরণ- 

মননে রত থাকবে৷ ৷ আর গ্াখো, কখনে। কাউকে আমার সংবাদ তুমি 

জানাবে না.। বাইরে থেকে দরগায় তাল! দিয়ে রাখবে, আর দিনাস্তে 

অল্প একটু হুধ রেখে আসবে আমার আহারের জন্তা |” 
নেহালী সোতসাহে রাজী হয়, আর সেই দিন হইতে ঘু'টে- 

কুড়েনীর কুঁড়ে ঘরটিতে শুরু হয় অঙ্গদের অজ্ঞাতবাস। ছয় মাসের 
অধিক কাল এভাবে অতিবাহিত হইয়া যায়। 

বাবা-নানক লোকান্তরে গিয়াছেন, নৃতন গুরু অঙদও লোকলোচন 

এড়াইয়া সাধন ভজনে কোথায় রহিয়াছেন নিমগ্ন । মাসের পর মাস 
অতিক্রান্ত হয়, তবুও কোন সন্ধান পাওয়] যায় না। ভক্ত শিখের! 
দুঃখ, শোক ও হতাশায় ভাঙ্গিয়৷ পড়ার মত হইয়াছেন ! 

প্রবীণ ও ভজনশীল সাধু বলিয়া শিখমগ্ুলীতে ভাই-বুধার খ্যাতি 
যথেষ্ট। নানকের প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসাবেও সকলে তীহাকে 

মান্য করিয়া চলে । শীর্ষস্থানীয় শিখ সাধকেরা সেদিন সবাই দল 
বাধিয়! তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। 

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অনুযোগের স্বরে তাহারা কহিলেন, “ভাই-বুধা, 
আমাদের বিপদের কথা সবই তুমি জান । বাবা নানক গত হয়েছেন । 

তাঁর অভাবে তার দ্বিতীয় স্বরূপ, গুরু অঙ্গদ, শিখদের আশ্রয় দেবেন 

এই আশায় সবাই বুক বেঁধেছিল। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে তিনি 

কোথায় আজ আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন । অনুসন্ধানের কিছু বাকী 

রাখিনি, কিন্তু কোন ফল হয়নি । এই বিপদ থেকে তোমায় আমাদের 

উদ্ধার ক'রতে হবে ।” 
“কিন্ত, আমি এ বিষয়ে কি করতে পারি ?” 

"পার্লে-_তুমিই পারো, ভাই-বুধা, ধ্যানযোগে জেনে নিয়ে তুমি 

আমাদের ব'লো-_অঙ্গদ কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন। শোক-বিহ্বল 
ভক্তঃ শিষ্যদের হৃদয়ে একমাত্র তুমিই আজ এনে দিতে পারে! সান্ত্বনা 
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ও শাস্তির প্রলেপ ।”? 
কলের একান্ত অনুরোধে ভাই-বুধাকে অগত্যা রাজি হইতে হট্ল। 

ধ্যানযোগে তিনি জানিতে পারিলেন, অঙ্গদ নগরের উপান্তে এক 

দরিদ্র! ছু'টেওয়ালীর ঘরে বসিয়া গোপনে সাধন ভজনে রত 

রহিয়াছেন। একেবারে অন্তর্খীন। বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপনের আর তাহার ইচ্ছা নাই। 

ভাই বৃধাকে মুখপাত্র করিয়া শিখের দল ব্যাকুল হৃদয়ে সেদিন 

গুরু অঙ্গদের নৃতন বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত। কিন্ত দেখা গেল, 

কক্ষের দ্বারটি বাহির হইতে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। 
আগন্তকদের প্রশ্নের উত্তরে নেহালী নিবেদন ক'রে “আপনারা ভুল 

ক'রে এখানে এসেছেন । এট আমারই কুঁড়ে ঘর, আমি একলাটি 

এখানে বাস করি। গুরু অঙ্গদ বলে কেউ তো৷ এখানে থাঁকেন না।” 

ভাই বুধার ছুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে। দৃঢ়ত্বরে বলিয়া উঠেন, 
“নারী, তুমি বৃথা আমাদের সঙ্গে চাতুরী করছো, আমার ধ্যানদৃষ্টি 
কখনে। তো! ভূল করতে পারে না। আমর] ঠিক স্থানেই এসেছি, 
তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, তুমি একটা কথা স্মরণ রেখো, সূরধ্য 
সদাই স্বপ্রকাশ, তার আলোকধারা স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গুরু অঙ্গদের আবির্ভাব ও অবস্থিতির কথ 

লুকানো কথনে সন্তব নয় । আমি ধ্যানযোগে জেনেছি, তিনি এখানে 
এই র্ুদ্ধকক্ষের ভেতরে সশরীরে বিরাজ্জিত। গুরুকে তুমি নিবেদন 

ক'র, আমর! সবাই তার দর্শনপ্রার্থা । 

বাদ পাওয়। মাত্র অঙগদ বাহির হইয়া আপিলেন, ভাই বুধা 

প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তদের দিলেন প্রগাঢ় আলিজন। 
গুরুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, ভক্ত শিষ্যেরা চমকিয়া উঠিলেন। ছয় 

নাসের নিভৃত সাধনায় একি অদ্ভুত রূপান্তর তাহার? এ যেন গুরু 

নানকেরই এক দ্বিতীয় মুর্তি। মুখে চোখে রহিয়াছে সেই স্বীয় দীপ্ধি, 
কথাবার্ত। ও আচরণ তাহারই মত। এমন কি আকৃতিও হইয়াছে 
১২৪ 
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বাব! নানকের অনুরূপ্॥: সবাই বুঝিলেন, এই ছয় মাসের ধ্যান 
ভজ্গনময় নিভৃত জীবনে অজদ লাভ করিয়াছেন অপরিমেয় সাঁধন- 
এষ্বঘ্য, রূপীস্তরিত ' হইয়াছেন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে । 
পরমানন্দে সবাই মিলিয়া ভীহার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন । 

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের সহিত মিলনে অঙ্গদের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া 
উঠিয়াছে। কহিলেন, “ভাই বুধা, দেশের সবাই জানে- বাবা 
নানকের শিষাদের মধ্যে তুমি প্রবীন ও জ্ঞানী । গুরুকুপার বলে 

অলৌকিক শক্তিও তুমি কম অর্জন করোনি । তাই আত্মোগোপনের 
চেষ্টা করেও তোমায় ফাকি দিতে পারলাম কই ?" 

উত্তরে বুধা কহিলেন, “গুরু-গদি এভাবে খালি থাকবে, এমন 
ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাবা নানকের কখনো ছিল না। তুমি আবার জনজীবনে 
ফিরে এসো, উদ্ধার ক'র ভক্ত ও মুমুক্ষুদের |” 

অনগদকে এবার সম্মতি জানাইতে হইল,কহিলেন, “ভাই বুধা,বেশ, 

তোমাদের ইচ্ছাই তবেপূর্ণ হোক, ভক্তদের মধ্যেই এবার আমি ফিরে 
ধাচ্ছি।” 

শিখদের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ সাহস্যে কহেন, “ত্বয়ং বাবা- 
নানকও ভাই বুধাকে প্রসংসা করতেন, আমি তো! কোন ছার। আর 
জানতো, ভাই বুধা কি করে কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন । বৃধা 
ভখন বালক মাত্র। আক্রমণকারী সুলতানের সৈম্েরা একদিন তার 

গ্রামের বুকে ঝাপিয়ে পড়লো, ক্ষেতের সমস্ত পাকা ফসল নিঃশেষ 
ক'রে কেটে নিয়ে গেল। বুধা ছুটে গিয়ে তার বাবাকে বল্লেন__ 
«একি সব কাণ্ড | সব যে ওর! নিয়ে গেল, আমর! সবাই কি না খেয়ে 
মরবো ? তৃমি এখনি গিয়ে হানাদারদের থামাও ।' বাপ বল্লেন, «একি 

বলছিস তুই? দ্থুলতানের মেনার বিরুদ্ধে লড়বে, সে ক্ষমতা আমার 
কই? ছোটকাল থেকেই ভাই-বুধা বড় চিস্তাশীল। মনে তার 
আলোড়ন উঠলো--“বাব। শ্থলতানের আক্রমণ থেকেই আমাদের 

বাচাতে পারছেন না, ভবে মৃত্যুর হাত থেরে কি ক'রে বাচাবেন ?" 
১২৫৭ 
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এ ভাই বুধ! সলভ্জকণ্ে বাধা দেন, কহেন, “গুরু অঙগদ, কি লাভ 
এসব পুরাণো কথ তুলে, বলতো? 

“কিছু লাভ আছে বৈ কি; তোমার মত মহান লোকের জীবন 
চিত্র সামনে তুলে ধরলে, মানুষ যে চরিত্র পায়, শক্তি পায়, আর পায় 

সত্যকার জ্ঞান বুদ্ধি।” 
সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়। আবার অঙ্গদ বলা শুরু করেন, হ্যা, 

তারপরই বুধ! ছুটে আসেন বাবা নানকের কাছে। নানক তার 
অন্তরের কথা শুনে মহ] উৎফুল্ল । বলেন-_ভাই, তুমি যে বয়সে বালক 

হয়েও জ্ঞানী লোকের মত কথা বলছে ! পুব্বজন্মের সংস্কার বশে, 
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়েছে তোমার মধ্যে-য! মানুষের জীবনে 
আসে বৃদ্ধ অবস্থায়, নান। তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ঘাত প্রতিঘাতেরফলে। 

তুমি সত্যই জ্ঞানবৃদ্ধ! আজ থেকে তাই তোমার নৃতন নামকরণ 
হলো-_বুধা (বৃদ্ধ)। বাবা-নানক ভাই বুধার জ্ঞানকে সদাই 
নিয়োজিত করতেন শিখদের সেবায় ।” 

শিখদের সমভিব্যাহারে অঙ্গদ সেদিন তাহার অজ্ঞাতবাস হইতে 

বাহির হইয়া আসিলেন, তারপর পুবর্ধবৎ. সমাসীন হইলেন 
গুরু-গ্দীতে | 

তাহার দিনচর্য্যার বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ভজন 

আর মুমুক্ষু ও আর্তদের কল্যাণে |রাত্রি শেষ হওয়ার তিন ঘণ্টা আগে 
তিক্কি শষ্যাত্যাগ করিতেন, নদীতে সরান সমাপন করিয়া আলিয়। 

উপবিষ্ট হইতেন ধ্যানাসনে । উদয়শিখরে প্রাতঃনূর্যের আবির্ভাব 

ঘটিবারআগেই দরবারে তাহাকে খিরিয়! ভক্তের! শুরু করিত জপজী 
ও আশ। কি উদয়। ভারপর আর্ত ও হ্রারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের হুংখ 

তাপ নিবারণের পালা | সিদ্ধ মহাত্মার অঙ্গনে দূর দূরাস্ত হইতে 
আসিয়া এই সব. লোক ধন? দিত। কৃপা লাভের পর সানন্দে 
প্রত্যাবর্তন করিত নিজ নিজ গৃহে। 

অঙগণের ধণ্ম-দরবার ছিল এক দর্শনীয় বন্ত। তত্ব উপদেশ এবং 
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ভজন সঙ্গীতে প্রায়ই ইহা মুখর হুইয়া উঠিত-_-ভক্ত, মুমুক্ষু, সাধক ক 
দর্শনাথাঁদের হৃদয়ে আনিত উজ্জীবন ও উদ্দীপন] | 

এই দরবার ছিল সব্্বজনীন। সব্বস্তরের মামুষ-_-অস্তাজ ও 
দরিদ্রতম ব্যক্তি হইতে শুরু করিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ পত্ডিত ও ধনী 
ব্যক্তিরা এখানেউপস্থিত হইতেন, মহান্ গুরুর উপদেশ ও আশীব্বণদে 
লাভ করিতেন শান্তি ও ভগবশপ্রেম । 

অঙ্গদের সাধন-উপদেশের মর্্মরকথা ছিল--আত্মত্যাগ ও 

শরণাগতি। লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সাধনার এই 
দুইটি মুল তত্ব জিজ্ঞান্থদের হৃদয়ে তিনি গ্রথিত করিয়! দিতেন । 

খিঙ্গা নামক এক ক্ষৌরকার-ভক্ত অঙ্গদের প্রিয়পাত্র ছিল। 
জিজ্ঞান্ব হইয়৷ একদিন সে নিবেদন ক'রে, “বাবা, আমি মুখদীনহীন । 
কিন্ত মনে দুরাশ। রয়েছে প্রচুর । শ্রীভগবানের পরমপদ পাবার জন্য 
আপনার আশ্রয়ে তিখারীর মত পড়ে আছি । কুপা ক'রে সত্যকার 

পথটি আমায় দেখিয়ে দ্রিন।” 

স্তরে অঙ্দ বলেন, “ধিঙ্গা, দীনহীন বলেই যে তোমার সুবিধা 

বেশী, আগে থেকেই আমার করুণাময় প্রভুর করুণার পাত্র হয়ে 
আছে । প্রভুর রাতুল চরণ পেতে হলে, জব্বাগ্রে চাই সেই চরণে 
আত্মোৎসর্গ। গুরু-সেবা আর গুরুর প্রতি একৈকনিষ্ঠ ছাড়া সে 
আক্মোৎসর্গ তে! কখনে। আসে না। আত্মভিমান বিনষ্ করে গুরুর 

কাছে আশ্রয় নাও, তিনিই পৌঁছে দেবেন পরম প্রভুর ধামে | পু 

মালু শাহ নামে একটি ভক্ত কোন মুঘলসেনাধ্যক্ষের অধীনে কাজ 
করিত। তত্বোপদেশের জন্য অঙগদকে সে ধরিয়া বসিলে তিনি উত্তর 

দেন, “মালু, তোমার সাধনা শুরু ক'র তোমার এ মনিবেরই সেবার 
ভেতরে দিয়ে। যত বিপদই আসম্থক, প্রতিপক্ষের বত আক্রমণই ঘটুক, 
মনিবের পাশে দীড়িয়ে তাকে রক্ষা ক'রা, তার জন্ত আত্মোৎসর্গ 

করাই হচ্ছে তোমার প্রধান কর্তব্য। আর এটাই হবে তোমার 
চে 

১২৭ 
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এজীবনের আসল ভিত্তি!” 

« সারা জীবন পাপকর্থে ছিপ্ত থাকার পর কিদারু নামক এক ব্যক্তি 

অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাপুরুষ অজদের শরণনেয় । বারবারমিনতি জানা ইতে 

থাকে, “বাবা পাপের আগুন চারদিক থেকে যেন আমায় খিরে 

ধরেছে । দয়া করে বলুন, আমার উপায় কি, উদ্ধারের পথই বা কি?” 

আশ্বাসভর1 কে অঙ্গদ কহিলেন, “বৎস কিদারু, গহন অরণ্যে 
যখন দাবানল জ্বলে ওঠে, অসহায় হরিণগুলো কি ক'রে? ভীত চঞ্চল 

হয়ে প্রথমটায় তার। এদিক ওদিকে খুব খানিকটা ছুটাছুটি ক'রে 
তারপর ছায়াচ্ছন্ন শ্রিগ্ধতোয়! একটি সরোবরের তীরে গিয়ে উপস্থিত 

হয়, দেহটি শীতল ক'রে নেয়। তেমনি পাপের আগুনকে এড়াতে হবে 
সমর্থ সিদ্ধ গুরুর চরণ-ছায়াতলে বসে । তার উপদেশই বুলিয়ে দেবে 
চিরশান্তির প্রলেপ ।” 

বলওয়ান্দ, ও সত্তা, এই ছুইজন ছিল গুরু অঙ্গদের ধর্ধাদরবারের 

প্রধান গায়ক । স্থক ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া! তাহাদের খুব সুনাম । শত 
শত ভক্ত ও দর্শনার্থা তাহাদের ভজন গান শুনিবার জন্য ভীঘ কারে, 

মুগ্ধ হইয়া জানায় প্রশংসাবাদ 

বলওয়ান্দ, ও সত্তার মনে কিন্তু ধীরে ধীরে অহঙ্কার জাগিয়া উঠে, 

ক্রমে উহ সীম। ছড়াইয়া যায় যখন তখন স্বেচ্ছামত লোকের উপর 

তান্কার! উপদ্রব ক'রে, এমন কি প্রধান ও শ্রদ্ধাভাজন শিখদেরও 
কটুক্তি অপমান করিতে তাহারা ছাড়ে না! এসব কথা গুরু অঙ্গদের 
কাণে যায় এবং তিনি মহা অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন । 

উদ্ধত গায়কঘয়ের কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই বরং গুরুর সঙ্গেই 
তাহারা ঝগড়া শুরু করিয়া দেয়। শেষটায় ধৈর্যের সীমা! অতিক্রম 
করিলে অঙ্গদ ইহাঁদিগকে একদিন সভা হইতে দূর করিয়া দেন। 

বলওয়ান্দ, ও সত্ত! এবার প্রকাশ্যে বিদ্রোহক'রে, বলিতে থাকে, 

“বটে ! গুরু দরবারের প্রধান গায়ক হচ্ছি আমরা । সেই আমরাই 
৬২৮ 
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যদি চলে যাই, দরবারের ক্ষৌলুষ আর কি থাকে? এবার থেকে 
আমরণ নিজগৃহে ভজন-গানের সভা বসাবো । সবাই অবাক হয়ে 
দেখবে, কেমন ভীড় জমে যায়, কেমন এক নূতন মণ্ডলী গড়ে উঠে ।”" 

বল] বাহুল্য শিখের] কেহই এই তুষ্টদের সমর্থন দেয় নাই । অবশেষে 

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উহার! চরম হুর্ভাগোর মধ্যে পতিত হুয়। বন্ধু 

বান্ধবেরা কেহ আজকাল আর দেখ। সাক্ষাৎ করিতে আসে না, ভক্ত 

শিষ্যেরাও সতর্কভাবে তাহাদের এড়াইয়া চলে । সামজিক অনহযোগ, 

লাঞ্চনা ও অর্থকষ্টের ফলে বলওয়ান্দ, ও সত্তা একেবারে মুষড়িয়। 

পড়ে। হৃদয়ে জাগে তীব্র অনুতাপ, প্রধান ভক্তদের কাছে গিয়া 

মিনতি করিতে থাকে, “আমরা না বুঝে এমন কুকন্্ম করে ফেলেছি। 
গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করে অধর্মে পতিত হয়েছি । তোমর] বলে কয়ে 

এবারকার মত আমাদের মাপ করিয়ে দাও |” 
অঙ্গদের কাছে একথা একদিন সসঙ্কোচে উত্থাপন করা হয়। তিনি 

তো চটিয়1! আগুন। উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “ভুল আর বোকামীর 
মার্জনা! আছে, কিন্তু গুর বিরোধিতার মত পাঁপ নেই, আর এ পাপের 
নেই মাজ্জনা। এই দুষ্টদের হয়ে যে স্ত্রপারিশ করবে তাকেও আমি 

দণ্ড দেবো মণ্ডলীর শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য । গোঁফ দাড়ি কামিয়ে মাথা 

ম্যাড়া ক'রে তাকে গাধার পিঠে তুলে দেওয়া হবে, তারপর ঘোরানো 
হবে শহরের রাজপথ দিয়ে ।” 

মাস ছুই পরে বলওয়ান্দ ও সত্তা লাহছোবে গিয়া নানকের অন্তর 

শিষ্য ভাই-লাধাকে খুব ধরিয়া বসে। কাদিয়। কাটিয়া অনুনয় করিতে 

থাকে, “ভাইজী, আমর সবাই জানি, গুরু অঙ্গদ আপনাকে শ্রদ্ধ। 

করেন এবং ভালোবাসেন। গুরু আমাদের ওপর বড় ক্রুদ্ধ হয়ে 

রয়েছেন । তাকে বলুন, এবারটির জন্য আমাদের অপরাধ তিনি মাপ 
করুন, দরবারে ফিরে যাবার হুকুম দিন। আমরা জানি, আপনার 

কথা কথনে। তিনি ঠেলতে পারবেন ন11” র 

ভাই লাধ। আভোপাস্ত লব কথাই শুনিয়াছেন। এই ছুই বিদ্রোহী 
গা, সা, (৭)৯ ১২৪৮ 
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শিল্টের মাজ্জনার জন্ত যে বলিতে আসিবে, গুরু তাহাকেও দণ্ড দিতে 
ছাড়িবেন না, এ কথাও তাহার জানা আছে। অথচ এই অনুতপ্ত 
শিখদ্য়কে সাহায্য না করিয়াই বা তিনি থাকেন কি করিয়া ? হৃদয় 

বড় দয়াদ্র হইয়। উঠিল। আপন মনে কহিতে লাগিলেন, এই 

ছুক্ভৃতদের পাপ ম্বালনের চেষ্টায় সাহায্য নিশ্চয় দিতে হাব। যত 
পথভ্রাস্তই তারা হোক. সংশোধনের সৃযোগ কেন তারা পাবেনা? 

পচন পাবে না৷ কপালু গুরুর মাজ্জন1 ?” 
পরদিন খাদূুর শহরের রাজপথে দেখ! গেল এক বিচিত্র শৌভা- 

যাত্রা । সর্ববজনশ্রদ্ধেয় শিখ সাধক, ভাই ল।ধা, একটি গর্দভের পিঠে 
বসিয়াছের উল্টা হইয়া, লেজের দিকে মুখ করিয়া । মস্তক তাহার 
মণ্ডিত, সারা মুখে কালিঝুলি মাখানো । আর সম্মুখে রহিয়াছে 

গুরুর বিভারিত গায়ক শিষ্যুদয়, বলওয়ান্দ ও সত্ত]। 

্রয়ীর এই অদ্ভুত মিছিল সারা রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া শেঘটায় 
উপস্থিত হইল গুরু অঙ্গদের দরবারে । 

অঙ্গদ তো মহা! বিশ্মিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই-লাধার 

আঞ্জ একি খেয়ালীপনা ? এই বেশে, এমন ভাবে, এখানে কেন ?” 

লাধা উত্তর দিলেন, “তত্ত শিখেরা সবাই তো গুরুর মত পূর্ণজ্ঞানী 
নয়? ভূলন্ত্রান্তি, পদখ্থলন তাদের হবেই । কিন্তু গুরু যিনি সর্বব- 

কপার উৎস, তার কৃপা কেন তারা পাবে না? কেন পাবেন। বাঁচবার 

স্বাযোগ 1? ও 

"তা তো বুঝলাম । কিন্তু আসল বক্তব্যটি কি শুনি ?” 
“অনুতপ্ত বঙ্গওয়ান্দ, ও সত্তাকে আপনি মভ্জনা করুন, দরবারে 

বসে পূর্বববৎ ভঞ্জন শুরু করতে দিন। নইলে ওদের জীবনে যে নেমে 
আসবে মহতী বিনষ্টি।” 

প্রবীণ গুরুত্রাতার অন্ুরোধ গুরু অঙ্গদ রক্ষা করিলেন । তারপর 

সমবেত ভক্ত ও দশননা্থীদের উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “দার্থকনামা 
সাধক ভাই-লাধার এক মহিমময় মুন্তি তোমরা এখানে দেখলে-_দেখে 
০ 
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ধন্ত হলে। কি গভীয় তাঁর মানব প্রেম! পরার্থআত্মোৎসর্গ 

করার কি মহুনীয় বৃত্তি! সাধনার বলে আত্মভিমান বিনষ্ট হয়ে 

গিয়েছে, তাইতে মহাপুরুষ ছজ্জনের উদ্ধার সাধনের জন্য অগ্লান- 
বদনে এমনিভাবে নিজের উপর চাপাতে পেবেছেন অপমান ও 

লাঞ্কন]। ছ্যাখো, এমম্রি সব সিদ্ধসাধক ধরাতলে বিচরণ ক'রছ্টেন 

আমার প্রাণসবর্ধন্ব গুরুজী বাবা-নানকের মহান স্থষ্টিরপে ৮ 
অমরদাস প্রভৃতি অন্তর শিষ্যদের জ্ক্ষ্য করিয়] গুরু কহিলেন, 

“তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, ভক্তসাধকের ভাবনায় ও মননে সদা 

জ্রাগরূক থাকবে সং-শ্রী-অকাল-এর চিরপ্তীব 'নাম”। আর তার কার 
সদাই নিয়োজিত থাকবে আর্ত ও মুমুক্ষু মানবের উদ্ধারে । মনন ও 
কর্মের 'এই আদর্শ ও ধুতি যার নেই, মানবদেহধারী হলেও তার 

জীবন যে অভিশপ্ত! নিজের স্বার্থ ও নিজের অভ্যুদয় নিয়েই €৮ 

বাস্ত। আসল স্বার্থ হচ্ছে নিঃশ্রেয়স ও মুক্তি--এতত্ব্টি তার জানা 
নেই। লেজ ও শুঙ্গহীন একটি জীব সে-_এ ছাড়া আর ক্কিনাছে 
পরিচয়? তার জন্মগ্রহণের মাধ্যে সত্যকার কোন্ সার্থকতাই দ। 

রয়েছে ? আয়ু শেষ হয়ে গেলে শেষের দিনটিতে দানাদৈত্যের নত 

তার ক্রোধ করতে আসবে-_ মৃত্যুভয়' মর্্ভেদী নিঃশ্বাস ফেলে, 
অসহাষদের মত শুন্য হাস্ত সে চলে যাবে এখান থেকে চিরতরে । 
তাই বলি, ঈশ্বরপ্রেম আর মানৰপ্রেম -এই হোক্ ভক্তদের জীবনের 
মূলমন্ত্র কোন ত্যাগ তিতিক্ষাই তুলনীয় নয় এই প্রেম-এশ্বধ্যের সঙ্গে। 

শ্রিখ ধর্ম্মসঙ্গীত মাঝ কি উয়র-এর কয়েকটি অনবদ্য পদ গুরু 

রচনা! করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরস প শরণাগতির তত্ব এগ ক্র মধা 

দিয়া উদ্ঘাটিত। তিনি কছিতেছেন £ 
দেখছি, শুনছি আর জান্ছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, 
বিত্ত বিভব আর ভোগ শ্বখের মধ্যে থেকে 

| প্রীভগবামকে যায় না কত পাওয়া। 

মর্ত্যের মানুষ রয়েছে সদা এঁহিক উল্লাসে মত্ত 
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কই তার গতিবান পদযুগল, 

যা দিয়ে পৌছুবে সে পরম পদে? 

কই তার শক্তিমান বাহ, 

যা প্রসারণ করে ধরবে সে পরম প্রভূকে ? 

কই তার স্বচ্ছ শুদ্ধ দিব্য জীখি, 

যা দিয়ে করবে অলখ. নিরগ্ুনকে দশন? 

ওগো, আসন্ন বিনষ্টির ভয়__ 
ভাই হোক তোমার ধাবনশীল পদদ্বয়। 
উদ্দার সর্ববপ্লাবী প্রেম হোক তোমার বানু। 
জ্ঞানের আলো! হয়ে উঠুক তোমার জাখি যুগল । 

কহে নানক, এই নিয়েই যে এগিয়ে যাবি তুই, 
প্রেমময় প্রভুর মিলন-মন্দিরে ।১ 
নানকের প্রচারিত ভক্তিরসাশ্রিত ও প্রপত্তিময় সাধনার এক 

বিগ্রহ ছিলেন গুরু অঙ্গদ। তাহার সাধ জীবন ও শ্লোকাবলীতে 

এই লাধনার মুল স্ুরটি অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার 

রচিত জনপ্রিয় একটি ভক্তি-স্তবে ইহার স্পঙ্$টতর পরিচয় মিলে-__ 

তুমিই দেহ, তুমিই আত্মা - 

হে আমার পরম প্রভু, 

পূর্ণ তুমি প্রাণপ্রিয় তুমি, 

অ.আর আলোরপে রয়েছ তুমিই চির দীপ্যমান . 
হে মোহন যাদুকর, হে আমার হদয়-হরণ, 
তোমার মধু-নামের ধ্যান মনন 

হৃদয়ে মোর জ্বালিয়ে দিয়েছে জ্ঞানের জ্যোতি 

করেছে মোরে তোমার নিত্যদাস, 
তাই তো৷ ধারণ ক'রে তোমার এ চরণ ছুটি 

' নাশ করেছি আমার সর্বব অভিমান । 

১ ব্যাকলিফ২- গর অঙ্গদ ভল্যু ২--পৃঃ ৪৬-৪৭ 
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পাপ আর মতিচ্ছন্নতায় ছিলেম এতকাল অন্ধ, 

জ্বলেছি হুঃসহ জ্বালায় নিরস্তর, 
সে পাপ সে দহুন জ্বাল! থেকে পেয়েছি মুক্তি। 

এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, হে আনন্দময়, 

কারণ, তোমায় ভালবেসেছি, আর জপেছি তোমার নাম 

'অহংবোধ হয়েছে বিদুরিত, 

সংসারকে করেছি ত্যাগ, 

হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত হয়েছে জ্ঞানের আলোয়। 

অপাপবিদ্ধ প্রেমময় পরম সত্তা তুমি, 

সেই তোমার স্তরে মিলেছে আমার মর, 
তাই মানুষের মতামত আজ অর্থহীন আমার কাছে। 

হে আমার দয়িত, অতীতে ঘেমনটি দিয়েছো আশ্রয় 

তেমনি দাও আবার ভবিষ্যতে-__ 

তোমার মত আপন কেউ যে নেই মামার। 

প্রভূর নামের রঙে. যে রাঙিয়ে নেবে বাস, 

জগৎ মাঝে সেই তে হবে পরম শ্তুখী, 

_-হ্ছে প্রভু দাও তারে তোমার পরম আশ্রয় ।১ 

সম্রাট হুম|য়ুন ও শেরশাহের মধ্যে এ জময়ে প্রবল সংঘর্ষ 

চপলিতেছিল। কনৌজের কাছে একটি বড় যুদ্ধে হুমাযুনের পরাজয় 
ঘটে এবং উপায়াস্তর অভাবে তিনি হিন্দুস্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত স্থির 
করেন। লাহোর অঞ্চলে আসার পর কথ প্রসঙ্গে সিদ্ধপুরুষ গুরু 

অঙ্গদের কথা তিনি শুনিলেন। ভাবিলেন, ফকীর ও সাধুদের সিদ্ধাইর 
বলে অনেক সময় বহু তুরহ কাজ সম্পন্ন হয়! সম্ভব হইলে গুরু 

অঙ্গদের অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিতে দোষ কি? 

সাধুর জন্ত প্রচুর ভেট. সংগ্রহ করা হইল । অতঃপর গুটিকয়েক 

5. গুরু অঙ্গদের দরবার নগরী থাদুরে প্রাপ্ত পুরাতন পুখি হইতে__ 
স্যাকলিফ. £ ভলুয ২, পৃঃ ৫৭। 
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ঘনিষ্ঠ সহকম্মাঁ ও একদল দেহরক্ষী মিয়া হুমায়ুন সেম অন্তরের 
দরবারে গিয়া! উপস্থিত । প্রভাতী ভজনসলীত সবেমাত্র শেষ হইয়াছে । 
অর্ধ নিমীলিত নেত্রে গুরু নিজের আসনে বসিয়। ভাবাবিষ্ট। ভক্ত ও 
শিষ্যের নীরবে নিনিমেষ নয়নে এই স্বগাঁয় দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া 
আছেন এমন সময়ে সম্রাট সদলবঙ্গে ধর্ম দরবারে প্রবেশ 

করিঃলন। 

গুরুকে নিয়া সবাই ব্যস্ত, হুমায়ূনের উপস্থিতির দিকে তাই 
কান্ারো দৃষ্টি নাই। কেউ ভীহাকে সাদর অভ্যর্থনাও জানাইতেছে 
11; ডেট নিয়া তিনি অপেক্ষমান, ইহাই বা কাঁথার রাখা হইবে ? 

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকার পর হুমায়ুন ক্রুদ্ধ ও 

উত্তেজিত্ত হইয়া উঠেন । হুঙ্কার দয়া উঠিয়া কোষবদ্ধ তরবারিতে 

কারন হস্ত অর্পণ । এ সাধু যত বড়ই হোননা কেন, এমনতর উপেক্ষা 
এবং অপমান সহ্য করিতে তিনি রাজি নন। তরবারির আঘাতে 

এখনই সব করিবেন তছনছ, | 

কিন্ত কি আশ্চর্য্য | সআটের তর্বারীটি থাপের মধ্যে কি করিয়। 

যেন আটক্চাইয়া গেল? বন্ধ চেষ্টা-চরিত্্র করিয়াও তাহা বাহির করা 

যাইতেছেন। । 

হুমায়ূন বড় ভীত হইলেন। তবে কি সিদ্ধাইর শক্তিতে সাধুই 
করিয়াছেন এই অলৌকিক কাণ্ড? 

গুরু অঙ্গদ এব।র অনে কট? প্রকৃতিস্থিত। নয়নউন্মীলন করিয়া শান্ত 

মু কণ্ঠে স্বাগত দর্শনার্ধী হুমায়ূনের উদ্দেশে কহিলেন, “লক্ষ্য করছি, 
যখনক'র যে কর্তবা, সম্রাট তা ক'রতে পারেন না। শেরশাহকে লক্ষ্য 

করে এই তরবারি চালনার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত সম্রাট তখন তা! 

করতে সমর্থ হননি । এখন আপনি এসেছেন ভগবানের প্রতিনিধি সাধু 
মহান্সাদের সম্মিলনীতে। তক্তিভরে তাদের সেলাম করবেন, মর্যাদা 
দেবেন-_তা নয়, তরবারি নিয়ে তাদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছেন। 

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনি পালিয়ে এলেন কাপুরুষের মত, আর এখানে 
5৩৪ 



গুরু অঙদ 

নিরস্ত্র, ঈশ্বরের উপাসনারত, সাধূদের আসরে পৌঁছেই হয়ে উঠেছেন 

পরাক্রমশালী বীর যোদ্ধা । এ বড় লজ্জার কথা নয় কি?” 
হুমায়ূনের লজ্জা ও অনুতীপের অবধি রহিল না । আস্তরিক ক্ষম। 

প্রার্থনার পর তিনি মহাত্ীর কৃপ। ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন । 

শান্ত স্বরে অঙ্গদ কহিলেন, “সম্রাট, নিরস্ত্র সাধুর অঙ্গে আঘাত 
করতে উদ্ধত হয়ে আপনি পাপ করেছেন এ তবুবারির বাটে ঘদি 
আপনি হাত না দিতেন, তাহলে অবিলম্বে পুনরুদ্ধার ক'রতে পাক্ষ্তন, 
আপনার হারানে। সাম্রাজ্য । দেখতে পাচ্ছি, এখন কিছুদিনের জন্য 
আপনাকে এদেশ ত্যাগ করতে হবে, সহা করতে হবে নানা ছুঃখ 

লাঞ্নী। কিন্ত ভাববেন না, এরপর আপনি আবার ভারতে ফিরে 

আসবেন, করায়ত্ত হবে দিলীর সিংহাসন : 

অঙগদকে অভিবাদন জানাইয়া চিস্তাকুল হৃদয়ে ভুমায়ুন সেদিন 

বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

অতঃপর বনু ছুঃখ কষ্টের মধা দিয়া 'তনি পারস্যে উপনীত হন, 

শাহের সাহায্যে সংগ্রহ করেন একটি রণদক্ষ অশ্বারোহী সেনাদল্ল। 

এই বাহিনীর সাহায্যে হত রাজ্য আবার তিনি ফিরিয়া পান । 
দিল্লীর মসনদে উপনিষ্ট হইয়। হুমায়ুন কিন্তু গুরু অন্থদকে বিস্মৃত 

হন নাই ৷ ভাবিলেন, ভবিষ্যদ্বক্তা এ শক্তিমান সাধুকে এবার তাহার 

অন্তরের ক তজ্ততা জ্ঞাপন করিবেন, সম্মানের জন্ত ভেট পাঠাইবেন। 
কিন্তু তাহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই--সংবাদ নিয়া জানিলেন, গুরু 
অঙ্গদ কিছুর্দিন পূর্বে মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন । 

একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে ধারে! বৎসর গুরুর গদিতে সমালীন 

থাকার পর ভক্তিসিদ্ধ অঙ্গদের জীবনে আসে নির্বেবদ ও আত্মবিলু্থির 

পালা। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কিয়া একদিন প্রশাস্তকণ্ঠে তিনি কহেন, 
“এই দেহ তার কাজ ঢের করেছে, এবার এসেছে ছুটির দিন। 
শিগঞ্গীরই আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই ।” 

প্রাণপ্রিয় গুরু লীলা সম্বরণ করিবেন, এ কথ শুনাসাত্র শিষ্যের 
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ভারতের সাধক 

শোকাকুল হইয়া! উঠে। অশ্রসজল নয়নে সবাই বারবার মিনতি 

জানায়, “প্রতৃ, আপনার বয়ম এখনে এমন কিছু বেশী হয়নি ।, কৃপা 

ক'রে আরও দীর্ঘপ্দিন আপনি আমাদের ভেতর থাকুন, আর্ত ও মুমুক্ষু 

জীবের কল্যাণ সাধন করুন ” 

শ্মিতহাস্যে অঙ্গদ উত্তর দেন, 'প্রকৃত গুরুর কৃপাশাত্র শিষ্যো, 

আদিষ্ট পুরুষেরা, কি রকম জানো-ঠিক যেন আকাশের জলভরা 
মেঘের মত। মানুষের প্রয়োজনে তারা দেহ পরিগ্রহ করেন, আর 

তাদেরই প্রয়োজনে বর্ষণ করেন ব্সিগ্ধ কল্যাণ-ধারা আমার যে দেহটি 

তোমরা দেখছো, ঘা ঘিরে আনন্দ করছো-_-তা তৈরী হয়েছে শস্যের 

নির্যাস থেকে । কাজেই এ দ্রেহ কি ক'রে চিরস্থায়ী হবে? কেনই বা 

হবে? আরো একটা কথা তোমরা মনে রেখো । পরিচ্ছদ পুরোনো 

হলেই ধনীরা তা ত্যাগ করে, তেমনি আধ্যাত্বিক ধনে ধনী ধারা, 

অর্থাৎ দাধুরা, তারাও তেমনি পুরোণো ক্ষয়িফু দেহকে বিদায় দেয়, 
আত্মার আবরণ রূপে গ্রহণ করে নুতনতর দেহ, দিবা দেহ। তাছাড়া 

দেহান্তের পর আমি যে মামার নিঞ্জের ঘরেই ফিরে যাচ্ছিগে। । সেখানে 

স্বেচ্ছামত পরবে। আ ম বেশভুষা, অথবা খেয়াল খুসীমত থাকবো নগ্ন 

ব1 অর্ধনগ্ন হ'য়ে। প্রকৃত সাধু যে হয় সে সদাই এমনি স্বেচ্ছাৎয় 
আর স্বতন্ত্র। আইন কাম্থুন, বাধ! নিষেধের বালাই তার নেই ।” 

শিষ্যদের আঞ্জ আর কাহারো বুঝিতে বাকী নাই, গুরু মন স্থির 
করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রস্তুত হইয়াছেন লোকান্তর যাত্রায়। 

পরদিন দরবার শুরু হইতেই গুরু অঙগদ তাহার প্রধান শিষ্য 

অমরদাসকে নদীগলে স্নান করাইঙ্গেন। অঙ্গে তুলিয়া দিলেন নৃত্ন 

পীতবলন। মাঙ্গলিক উপকরণ, হারিকেল ও তামুদ্র। দি়া1 বরণ 

করার পর কপালে অঙ্কিত করিলেন পবিত্র তিলক চিহ্ন । 

উপস্থিত সবার উদ্দেশে অঙদ কহিলেন, “আজ থেকে ভত্তশ্রেষ্ঠ 
অমরদাস উপবেশন ক'রবে এই গুরু-গদিতে । যে শ্রদ্ধা, গ্রীতি এবং 

আনুগত্য এতকাল তোমরা সবাই আমায় দিয়ে এসেছো, 
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গুরু অজদ 

অমরদাসকেও নিশ্চয় তা দেবে । তাকে জানবে আমারই ঘ্িতীয় মৃত্তি 

বলে।» 

হই দিন পরে মহাসাধক অঙ্গদের প্রতিক্ষিত শেষ লগ্রটি সমাগত 
হয়। প্রত্যুষে উঠিয়াই নদীজলে অবগাহন স্নান তিনি সারিয়া ফেলেন, 
শুরু করেন পবিত্র জপজীর আবৃত্তি। এই কৃত্য শেষ হইলে শিব্য, 
ভক্ত ও আত্মপরিজন সবাইকে নিকটে আহ্বান করেন। স্নেহপুর্ণ 

আশ্বাস দিয়া কহেন, তোমরা কেউ আমার জন্য বিন্দুমাত্র শোক 

"ঃরোনা । আমি ভাগ্যবান, তাই আমার মরজীবন হয়ে উঠেছিলো! 

শ্রীভগবানের লীলার ক্ষেত্র। আজ আমার পরম প্রভুরই ইঙ্গিতে এই 
জীবন ধারায় দিচ্ছি আমি ছেদ টেনে ।” 

এবার অমরদাসের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ উচ্চারণ করেন তাহার 
শেষ বাণী, “বৎস, তুমি গোবিন্দ ওয়ালে গিয়ে স্থাপন ক'র তোমার 
নুতন দরবার । সেখানেই অবস্থান কর, ভক্ত ও মুমুক্ষুদের জীবনে ছড়িয়ে 
দাও প্রেমের বাণী, কল্যাণের বাণী। দেখাও সবাইকে মুক্তির পথ ।” 

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ তাহার 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অগণিত ভক্ত, শিষ্ ও দর্শনাথাঁদের 
মধ্যে জাগিয়া উঠে শোকের প্রবল উচ্ছাস আর আর্ত কলরব। 
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৫১৬ 
০ ০হতা 

আজ ভক্ত নরসি”র বড় পরিশ্রম ও ছুটাছুটি গিয়াছে, সার! দিনে 
স্লানীহারের অবসরটুকুও মিলে নাই । বেলা তখন মধ্যান্ত । হঠাৎ দেখা 
গেল, কয়েক মুত্তি বৈরাগী সাধু ঝোলাঝুলি নিয়া গ্রামের উপাস্ত 

আসিয়া উপস্থিত । তাড়াতাড়ি ইহাদের সেবার বন্দোবস্ত না করিলে 
চলেন।। বাড়ী বাড়ী হইতে মাগিয়া আটা-ঘি-চিনি যোগাড় ক'রা, 
ভোগরান্নার যোগান দেওয়।, সব কিছুরই ভার নিতে হইল নরসি কে। 
ইঞ্টসেবা ও প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হইল,সন্ধ্যার পর লাধুরা শুরু করিলেন 
ইষ্টগোন্ঠী। ভগবত-প্রসঙ্গ ও ভঙ্জন কীর্তনের পর গভীর রাতে তাহারা! 
বিদায় রিলেন। নরসি'ও তাড়াতাড়ি ছুটিলেন গৃহের দিকে । 

সাধুসঙ্গের আনন্দে সময় কোথা দরিয়া কাটিয়া গিয়াছে, হু'স ছিলনা । 
এবার চমকিয়৷ উঠিলেন | তাইতে।। এখন যে রাত্রির মধ্যযাম। বাড়ীর 
সবাই নিশ্চয় খাওয়া দাওয়। শেষ করিয়া! এতক্ষণ শুইয়া পড়িয়া,ছ, 

জাগিয়! আছে শুধু তাহার সাধবী স্ত্রী মানেকবাঈ। স্বামীর ভোজন 
শেষ হইলে ঘ' হয় কিছু মুখে দিয়] তবে সে বিশ্রাম করিতে যাইবে । 

স্ত্রীকে নিয়া কোন সমস্তা নাই, কিস্তনরসি'র আসল ভয় ভ্রাতৃজায়াকে ) 

হ্থযোগ পাইলেই যখন তখন নরসি কে সে বিদ্ধ করিতে থাকে তীক্ষু 

বাক্যবাণে। এত রাত্রি অবধি বাড়ীর বাহিরে কাটাইয়া আসিয়া, 
একবার যদি সে এ মুখর নারীর সম্মুখে পড়ে, তবে আর রক্ষা নাই 

নিঃশবে পা টিপিয়া টিপিয়া নরসি' রান্নাঘরে প্রবেশ ক'রেন। 
পত্বী মানেক-ৰাই এক কোণে বসিয়া তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিতেছিলেন । 

কিন্ত স্বামীর উপস্থিতি মুহ্ত্ত্ধ্যে টের পাইয় যায়, ঢাকা-দেওয়া 

ভোজনের থালিটি তাড়াতাড়ি আগাইয়া দেন স্তাহার সম্মুখে । 
১ তে 



নরসি' মেহতা! 

বড় ভাই-ই বাড়ীর কর্তা এবং রোজগারের সবট1 াহারই | 

তাই তাহার আহাধ্য হিসেবে রোজ থাকে ঘি-দেওয়া কড়হি ভাত। 
আর নরসি র থলিতে থাকে ধোকৃড়া, বাখড়ী আর একটু শাকভাজা। 
ঢাকা-দেওয়া খাবার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। এক টুকরা 

বাখ.়া পাত হইতে তুলিয়া সবে নরমি মুখে পুরিয়াছেন, এমন সময় 
ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিলেন ভ্রাতৃজায়।। 

উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “বলি, এতরাত অবধি কোথায় 

নাচানাচি করে এলে শুনি ? ঘড় ভাই খেটে থেটে সারা হয়ে গেল এই 

সংসারটাকে ধরে রাখতে, আর এতগুলো লোকের অন জোটাতে। 

একটিবার একথাটা মনে আসেন। ? তাছাড়া, শুধু নিজেই বসে বসে 
খাচ্ছে! তাই নয়, মাগ্্ছেলে-মেয়ে নিয়ে চেপে বসে আছো এখানে 

সমর্থ মানুষ, রোৌগগার ক'রে পরিবারকে খাওয়াবে, তা নয়, দিনরাত 

ধেই-ধেই ক'রে কতগুলে। বাজে লোকের সঙ্গে নেচে বেড়াবে আর ভাই- 
এর অন্নধ্বংস করবে | লজ্জা হয়ন1তোমার ওগুলো! এমনি ক'রে গিলতে ?” 

খাওয়া থামাইয়া নরর্সি থালি হইতে হাঁত তুলিয়া নেন। মানেক- 
বাঈ সজল চক্ষে তাড়াতাড়ি উঠিয়! আসেন, বড় জা'র হাত চাপিয়া 
ধরিয়া অনুনয় করেন, “দিদি পায়ে পড়ি তে!মার , স.রা দিন অভুক্ত-_ 

খাওয়াট1 ওকে শেষ করে নিতে দাও ।”” 

“তুইচুপকর্ তো । রোজগার না ক'রে যে পুরুষখায়,তারাআবার 

মান অপমান কি? আদি একটা হেস্তনেস্ত আজ এখানে করবোই 1” 

নরসি ততক্ষণে ভোজনের আপন ছাড়িয়া ভ্াতৃবধুর সম্মুখে 

আসিয়া ধাড়াইয়াছেন। শান্তশ্বরে কহিলেন, “তোমায় অযথা 
উত্তেজিত হতে হবেনা । এই মুহুর্তে আমি এবাড়ী ত্যাগ করে যাচ্ছি! 
ফির.বা অল্প কিছুদিন বাদেই, তখন মানেক-বাঈ আর শিশু পুক্র-কন্যা 
ছুটিকে নিয়ে যাবো 1৮ 

“এখন যাওয়া হচ্ছে কোন্ চুলোয় শুনি ?--্লেষভরা কণ্ে প্রশ্ন 
ক'রেন নরসি র ভাবীজী। 
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ভারতের সাধক 

“যাবে৷ আমার কৃষ্ণের কাছে, রণছোড়জীর কাছে,দ্বারকায়। 

যে ক'রেই হোক তার দর্শন আমার চাই। তোমাদের আশ্রয় থেকে 

চ্যুত ক'রে, তুমি আমায় কৃষ্ণের পরমাশ্রয়েই ঠেলে দিলে ভাবীজী । 

এজন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমার অন্ত নেই ।” 

পত্বী মানেকবাঈ স্বামীর পদতলে আছাড়িয়া পড়েন, উচ্চ স্বরে 
ডুক।রয়া কাদিতে থাকেন। 

নরসি' আশ্বাস দিয়া কহেন, “কেঁদোনা মানেকবাঈ তোমার ছঃখের 

এবার অবসান হবে । ভুল আমারই হয়েছিল-_ প্রকাণ্ড ভুল। কৃষঃ কৃষ্ণ 

বলে এতকাল কেঁদেছি, কিন্তু হহাত দিয়ে কৃষককে তো ধরিনি। 

একহাতে আকড়ে ধরেছি ভাইএর আশ্রয়, আর এক হাত বাড়িয়েছি 

আমার কৃষ্ণের দিকে । তার ফলেই তো পেলাম এত হুঃখ আর এত 

লাঞ্চনা। এবার ভুলের সংশোধন ক'রবো, হহাত দিয়ে ধারবো॥আমার 

প্রাণের ঠাকুরকে, নিঃশেষে করবো তার চরণে আত্মনিবেদন। 
আমাদের সব ভারই যে সানন্দে বহন ক'রবেন তিনি । না আমার 

বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি এবার যাই ৮ 

বর্ধার আকাশে মেঘ ঘমাইয়া! আসিয়াছে ঝড়ের মাতামাতি শুরু 

হওয়ারআরদেরি নাই। তীব্রবেগেনরসি' গৃহ হইতে ছুটয়া বাহির হন, 

আগাইয়া চলেন সম্মুখের অরণ্যপথ দিয়া। দূর হইতে ভাপিয়া আসিতে 
থাকে পত্বী মানেকবাঈীর উচ্চরোলের কান্না ও আকুতিভর। বিলাপ । 

ঘোর অন্ধকার রাতে অনির্দেশ্ের পথে নরসি'র সেদিনকার এই 

পদযাত্রা পরিণত হয় সফল অভিযাত্রায়। সিদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত 

হইয়! উঠে তীহার সাধন জীবন, ইফ্টদেব রণছোড়জীর দর্শনে হন 
তিনি কৃতকৃতার্থ। 

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি মেহতা 
আবিভূতহন। এ আবির্ভাব গুজরাটেরজনজীবনে ন্ধুরপ্রসারী প্রভাব 
বিস্তারিত করে। গুজরাটের ধর্মম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয় 
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নরসি মেহত্ক! 

তাহার অবদানে--কৃষ্জনাম ও কৃষ্+-উপসনার প্রচার সে অঞ্চলে শুরু 

হয় পরমোতসাহে। 

জুনাগড়ের সন্নিকটে তঙাজা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে, নরসি' মেহতা 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণদাস ছিলেন বড়-নগরীয়া নাগর ব্রাহ্মণ । 

অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলিয়া এই ব্রাক্মণেরা গুজরাট রাজ্যে সুপরিচিত 
ছিলেন । 

নরপি তখনে। বালক মাত্র; এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পিতা 

কৃষ্দাস লোকান্তরে গমন করিলেন । জ্জোষ্ঠভ্রাতা বড় ভালবাসিতেন 
নরসি'কে, কোলে-পিঠে রাখিয়া তিনিই তাহাকে মানুষ করিলেন, 

ঢালিয়! দিলেন পিতৃহীন বালকের জীবনে স্নেহ মমতার রসধারা। 

কৈশোরে পদার্পণ করিতে না করিতেই নরসি'র জীবনে স্ষরিত 

হইতে দেখা যায় অপূর্বব অধ্যাত্মসংস্কার | তখনকার দিনে গ্রামে পরি- 
ব্রাঙ্গক সাধুরা আসিলেই? ভক্তিমান গৃহস্থেরা তাহাদের সেবার জঙ্বা 
আগাইয়৷ আমিতেন। কৃষ্ণদাঁসের পুত্র নরমি ছিলেন ইহাদের মধো 

সর্ববাপেক্ষা উৎপাহী ! সাধুদের আশেপাশে সদাই তিনি ঘুরত্যুর, 
করিতেন, মেবাপুক্জায় যোগান দিতেন। আর স্থযোগ পাইলেই 

নিবিষ্টমনে শুনিতেন তাহাদের পরিব্রাজনের কথা, সাধনজী'বনের নানা 

অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা । 

নরসি'র জীবনের বড় আকর্ষণ ছিল কীর্তন-গান। যেখানে এই 
গানের আসর বসিত, সেখানেই তিনি সোৎসাহে ছুটিয়া যাইতেন, 

মাতিয়া উঠিতেন ভজনে ও কীর্তনে | গ্রামে বৈরাগী সাধুর দল আসিলে 
আর কথাই নাই, ঘর সংসার ফেলিয়া তাহাদেরই পিছনে পিছনে 

দিনরাত তিনি ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন। ্ 
জোোষ্ঠ ভ্রাতা তাহার এই রকম-সকম দেখিয়া বড় বিচলিত হইয়া 

পড়িলেন। নরসি'র এখনঘুবক বয়স। এই বয়সেই যদি সে এমনতর 

উদাসীন হইয়া পড়ে, সাধুসন্তদের পিছনে অবিরত ঘোরাফেরা শুরু 
করিয়া দেয়, তবে তো পরিবারের কোন কাজেই লে আর লাগিবেন|। 
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ভারতের সাধক 

তাছাড়া, পিতার মৃত্যুর পর হইতে জ্ডেষ্ঠ ভ্রাতার উপরই পন্ডিত 

হইয়াছে নরসিকে মানুষ করার ভার। গৃহস্থীতে তাহাকে না 

ঢুকাইলে, বসায় কার্ষে না লাগাইলে, লৌকেই বা কি বলিবে ? 
স্থির হইল, নরকে অবিলম্বে বিধাহ দেওয়া হইবে । মনোমত 

পাত্রীর জন্য খোজাখুজিও শুরু হইয়া গেল! 

কিন্তু এধরণের পাগল ছেলেকে পছন্দ করিবে কোন্ পাত্রীপক্ষ? 

কর্ম সংস্থান বলিতে নরসি'র কিছু নাই। জ্যেষ্ঠ ভাতার রোজগারে 
সেখায় আর সময় কর্তন ক'রে সাধু বৈরাগীদের সঙ্গে নাচিয়া কীদিয়া, 

রাধা-কুষ্চ লীলার অভিনয় করিয়া । এইতো! সেদিম পাক1 কথা দিবার 

পর একটি সম্বন্ধ ফক্কাইয়াই গেল। নরসি'র ভাবোন্সত্ত ধন্মজীবনের 

নান] কাহিনী শুনিয়া ভয়ে তাহার! আর অগ্রসর হয় নাই । অবশেষে 

এক শুভলগ্নে শ্ুলক্ষণা পাত্রী মানেক বাঈর সহিত নরসিশ্র বিবাহ 

অনুষ্ঠিত হইল। 

নবপরিণীত1 বধু বড় ভক্তিমতী। আন্তরিক সেবাযত্ব ও প্রেমে 
স্বামীকে অচিরে সে আপনার করিয়া নেয়। নরসি'র দাম্পত্য জীবনে 
বহিতে থ।কে স্বাভাবিক আনন্দ ও প্রীতির বসম্োত। কিন্তু পত্বীর 

আকর্মণ তাহার জীবনে ইটষ্টর আকর্ষণ হইতে কোনদিনই বড় ভৃইয়া 

উঠে নাঈ। কনা কুন্তঁয়ার বাঈ ও পুত্র শ্তামলেক জন্মের পরেও 
নরসি'র জীবনে কৃষ্ণগ্রীত্তি বিন্দুমাত্র হান পাঁষ নাই । বরং এ প্রীতি 

ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গভীর, আরো ব্যাপক । শুধুনর্তবন কীর্তনেই 
তাহার সাধন জীবন সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কৃষ্ণরসের এক অপরূপ 

উৎসধার উৎসারিত হইতে থাকে তাহার জীবন সত্তায়। মধুর রসের 

অপরূপ পদসমূহ উদ্গীত হইতে থাকে তীশার প্রেমাপ্ুত কণ্ঠে । 
সংসারের আবর্তে থাকিয়াও, সারবস্ত ইষ্টদেব কৃষ্ণকে নরপ্সি' এক 

মুহুর্তের তরেও বিস্মৃত হন নাই। কৃষ্ণরসে রসায়িত হইয়াই দিন তাহার 
পরমানন্দে অতিবাহিত হইতেছিল। এমমি সময়ে হঠাৎ সেদিনকার 
রাত্রিতে ঘটে ভ্রাতৃবধূর উদ্মার অহেতুক বিস্ফোরণ । লাঞ্চনা ও 
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নরসি' যেহতা 

অপমানের রূঢ় আঘাত তাহাকে টানিয়। বাহির করে ইষ্ট প্রাপ্তির 
অভিযাত্রা পথে । 

আকাশে মেঘের ঘোর ঘনত্ব) 1 সেই সঙ্গে রহিয়াছে ঝড় জঙল আর 
দমক। হাওয়ার প্রবল দাপাদাপি। এই হুর্য্যোগে, অন্ধকার বনপথ দিয়া 

নরসি' মাগাইয়া চলিয়াছেন, সর্বব শরীর হইতেছে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, 

রক্তাপ্ুত। কিন্তু সে্কে তাহার ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। মুমুক্ষু সাধকের 
মুখে অবিরত কুষ্ণচনাম, আর অন্তরে কৃষ্ণদর্শনের ছৃজ্জয় সন্কল্প । পাথিব 

জগতের কোন বাধাই আজ যেন তাহার এই পুথ্যময় পদযাত্রার গতি 
রোধ করিতে অক্ষন নয় 

রাত্রি ক্রমে প্রভাত হয়, প্রকৃতির তাগুবও শেষ হইয়া আসে। 

বনানীর শিরে ঝলসিয়া উঠে উষার মৃদু মধুর আলোকচ্ছটা । বর্ষণ- 
ন্নাত দেহে, ক্লান্ত চরণে নরসি পথ চ্পিতেছেন ! হঠাৎ অদূরে চোখে 
প.ডল এক অতি প্রাচীন ভগ্রপ্রায় দেব-দেউল। 

নিকটে শিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এই মন্দির ও এই অঞ্চল তাহার 
পৃর্বপরিচিত। কোন দিদ্ধষোশীর প্রতিষ্ঠিত এক জাগ্রত শিবৰিগ্রহ 

এই প্রাচীন মন্দিরে বিরাঞ্জিত রহিয়াছেন। অঞ্চলটি জুনাগড়ের 
সন্নিহিত: বালককালে বাড়র শ্লোকদের সঙ্গে পুজা দিবার জু; এই 
মাঁদরে নরসি” বছুবার আসিয়াছেন। স্থানের সহিত জড়িত 

রহিরাছে তাহার পুরাতন দিনে কত স্ৃখস্থৃতি 

নরসি' পদঘাত্রার লক্ষ্য ঘ্ারকা, যেখানে তাহার ইঠ্টবিগ্রহ রণ- , 
ছোড়জী অপরূশ মাধুর্য ও মহিম। শিয়া বিরাজ করিতেছেন, শত 

শহত্র ভক্তকে প্রতিদন মাকর্ষণ করিতেছেন অমোঘ প্রেমের বলে। 

ঘ্বারকায় গিয়া যতশীভ্র সম্ভব প্রাণের ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবেন, 

ইহাই ছিল তাহার আকাজ্ষ।। কিন্তু ভবিতব্য তাহাকে রাত্রির 

অন্ধকার ও ঝড় জলের ভিতর দিয়! এই ভগ্ন শিবমন্দিরের সোপানে 

টানিয়। আনিল কেন? কি ইহার গুঢ় তাৎপর্ধ্য ? 
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অন্তরে খেলিয়া গেল চকিত চিন্তার রশ্মি। শিব হইতেছেন 
আশুতোষ- ভক্ত প্রাণের আকুতি আর একটি মাত্র বিষপত্র জাগাইয়া 

তোলে তাহার পরম সন্তোষ। এই আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া, বর 

মাগিয়। নিয়া, নরলি' পৃরণ করিবেন শ্রীহার কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভীগ্সা। 
নরসি আরে ভাবিলেন, পুরাণে আছে-_ গোপনে আড়ি পাতিয়া 

শিবজী গোপবাল! পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, 
এই অপর্প লীল! দর্শনের অধিকারটি এবার তিনি এই জাগ্রত শিব 

বিগ্রহের কাছে ভিক্ষ। মাগিবেন। 

সম্কল্প স্থির হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে বন হইতে একরাশ ফুল 
বেলপাতা সংগ্রহ করিয়া নর্সি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । ভক্তিভরে 
বিগ্রহের অচ্চণা জপ সমাপ্ত করার পর বিনিষ্ট হইলেন গভীর ধ্যানে 

সারাদিন তাঁহার আর বাহাজ্ঞান নাই, ক্রমে রাত্রি ও প্রায় শেষ 
হইয়া আলিতে চলিল। এবার তক্তবাগ্ছ! পূর্ণ করিতে আবিভূ্ত 

হইলেন আশুতোষ । দেখা গেল, সারা মন্দির গর্ভ ব্বর্গীয় জ্যোতির 
ছটায় ভরিয়া গিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে আকারিত হইয়া উঠিয়াছে 
দেবাদিদেবের দিব্য মৃত্তি। 

প্রসন্ন কে ঠাকুর কহিলেন, “বৎস, তোমার অভীষ্ট দিদ্ধ হতে 
আর দেরি নেই। ভাগ্য আঙজ্জ তোনার প্রতি স্থপ্রসন্ন। আমি বর 
দিচ্ছি দ্বারকাধীশের কৃপা তোমার উপর বধিত হবে। ইষ্ু দশরন 

তোমার অচিরেই হবে, সেই জঙ্গে পুর্ণ হবে আরেকটি মনোবাগ্থা__ 
রাসলীলার পরম মধুর দিব] পৃষ্ঠ উদঘাটিত হবে তোমার নয়ন সমক্ষে। 
বংন নরসি গাত্রোখান কর, ছুদিন ভুমি উপবাসী রয়েছ, এবার বন 
থেকে কিছু ফঙ্গমূল আহরণ ক'রে আনো, ভোজন সমাপ্ত করে এগিয়ে 
যাও রনছোড়্জীর পুণ্যস্থান দ্বারকার দিকে । 

জোতি্দ়মৃত্তি মূহুর্তে অস্ত্িত হয়। নরঙ্গি'র কপোল গ্লাধিত 
হয় আনন্দের অশ্রধারায়। ভূমিতে লুটাইয়া বারবার প্রণাম নিবেদন 
করেন কপাময় দেবাদিদেবের উদ্দেশে । 
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নরসি' যেহতা! 

পদব্রজে কয়েকদিন পথ চলার পর নরসি' মেহতা দ্বারকায় আসিয়া 
পৌঁছান। ধুলি পায়ে, আকুল হৃদয়ে ততক্ষণা তিনি ছুটিয়া যান প্রড় 
রণছোড়জীর শ্রীমন্দিরে। প্রেমভক্তির আবেশে ভক্তপ্রবর তখন মহা 
প্রমণ্ড। কখনো সারা আঙিনা জুড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনো বা 
উদ্মতের মত নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন প্রতুজীর স্থুমধুর নাম গান। 
কখনো! বা স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন শ্রীবিগ্রহের দিকে, 
ছুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুধার!। 

প্রতুজীর দিন ও রাতের সেবা পূজা শেষ হুইয়া গেল। শয়ান- 
অনুষ্ঠান দর্শনের পর সামান্য কিছু প্রাসাদান্ন মুখে দিয়! নরসি' মন্দির 
চত্বরের এককোণে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অন্তর আলোড়িত হইতে 
থাকে নানা চিন্তায়। প্রাণের ঠাকুরের দর্শন তিনি চান। মনে কত 
গোপন কথাই ন! জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা উধারিয়া না বলিলে, নিভৃতে 
ঠাকুরকে প্রাণের কথা নিবেদন না করিলে, শাস্তি আসে কই? 

আরো! একটি স্বল্প রহিয়াছে ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ প্রেম-মাধূধ্যময় লীল! 
_ রাসলীলা দর্শনের জন্য । কিন্ত্র এই জনারণ্যে তাহা ঘটিবার সম্তাবন! 
তো দেখা যাইছেছেনা। 

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইতে, ভারতের সর্বব অঞ্চল হইতে, 
জ্নত্োত বহিয়! আসিতেছে এই দ্বারকাধীশ-মন্দির প্রাঙ্গনে | উচ্চ কামর 
ঘণ্ট1] আর ঝাঝরের রবে, হাসি আনন্দ আর নৃত্যগীতে চারিদিক মুখর, 
ঝাড়-ল্ঠনআর মশালের আলোয় মন্দির আলোঁময়। এই জনতরজে,এই 
জন কল্লোলে, এই শয়ন ধাঁধানো প্রগল্ভ আলোকচ্ছটায় নিভূতি-প্রয়াসী 
নিরীহ গ্রামীণ ভক্ত নরসি' মেহত1 যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। নিজেকে 
যেমন তিনি হাঁরাইয়! ফেলিয়'ছেন, তেমনি প্রেমের ঠাকুরকেও পাইতেছেন 
শ1 আপনার করিয়া । এ কি বিপদে তিনি পড়িয়াছেন ! 

এক্ ভরসা _কৃপালু আশুতোষের সেই বর। কিন্ত্ত এই হৈ-চৈ 
এবং জুল্লোড়ের মধ্যে কি করিয়া তাহা ফলিয়! উঠিবে, তাইতো! তিনি 
বুঝিতে পারিতেছেন না। 
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গত কয়েক দিনের পথশ্রমে দেহ বড় ক্লান্ত। নানা কথা ভাবিছে 

ভাবিতে নরসি' হঠাত এক সময়ে নিদ্রায় চলিয়া পড়িলেন। 
গভীর রাত্রি। শ্ত্রীমম্দিরেরও আশপাশের আলোকমাল! নিভিয়! 

গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত। উন্মুক্ত আকাশের ঘলে 
নরসি” অঘোরে ঘুমাইতেছেন। হঠাৎ কাহার ডাকে তিনি জাগিয়। 
উঠিলেন। একি ! এ কাহার কগম্বর ? মনে হইতেছে খুবই পরিচিত, 

কিন্তু সুদুর দ্বারকায় কে তাহাকে অমন্ করিয়া ডাকিবে ? 

আবার শোন! গেল 'দৈবী কণ্ঠের মৃদু গভীর আওয়াজ ।-_“নরসি”, 
তামস ঘুমে কাল হরণ করবার জন্যই কি এখানে এসেছে! ? তাড়াতাড়ি 

মন্দিরের অলিন্দে গিয়ে ওঠো । তারপর প্রবেশ ক'র পেছনের ফুল 

বাগিচায়। অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হবে ।” 

বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ খেলিয়! গেল নরসি মেহতার দেহে 

মনে, সার! সত্তায়। বুঝিলেন এই দৈবী কণ্ম্ব স্বয়ং দেবাদিদেবশিবজীর, 
জ্ুনাগড়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে, জীর্ণ দেউলে, যিনি কপাভরে হইয়াছিলেন 
আবিভতি। 

আগ্রহ-অধীর নরস্সি' মেহত। দ্রুতপদে সেইদিকে ছুটিয়। চলিলেন। 
বাগিচায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসিয়া পশিল অমুতন্তন্দী বংশারব। 

উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে স্ত্রলহরী উখথিত হইতেছে আর ভক্ত নরসি" 

মোহগ্রস্তের মত আগাইয়।চলিয়াছেন কাননের অভ্যন্তরে | দিবা আনন্দের 
আবেশে তিনি তখন উন্মত্তপ্রায়। জার! অঙ্গে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে সাত্বিক 

বিকার। ক্রমে অঞ্ধবাহু অবস্থায় তিনি পতিত হইলেন ভূমিতলে। 
প্রেমাবিষ্ট নরসি'র নয়ন সমক্ষে এবার উন্মোচিত হয় দ্িব্যলোকের 

অপরূপ দৃশ্তপট। দেখেন, নবজলধরকান্তি শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুথে দণ্ডায়মান। প্রভুর আননে ভূবনভোলানো হাসি, 
নয়নে লীলাচঞ্চল প্রেমচাহনি ! 

শীরব থামাইয়! ঠাকুর প্রসঙ্নমধুর স্বরে কহেন, “নরসি'ঃ জীবনে 

ছুঃখ দহনের জবাল। অনেক কিছু সয়েছ । এবার এসো, প্রবেশ ক'র আমার 
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অরসি' যেহত। 

আনন্দলোকে । আমার লীল। মাধুর্য্যে জীবনপাত্র ভরে নাও, আর 
তা বিলিয়ে দাও প্রতি ভক্ত মানবের আউিনায় | 

চকিতে ঘটে দৃশ্তপটের পৰ্িবর্তন। প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের সর্বেবত্তম 
প্রেমলীলা__মহারাস- রূপায়িত হয় তাহার সম্মুখে । 

নটবর কৃষ্ণের পাগলকর1 মোহন বেণু বাজিতেছে, আর ছয়টি রন্ধ্রে 
হরলহরী দিব্য চৈতন্যে উদ্ব5দ্ধ করিয়া তুলিতেছে মানবদেহের ষটচক্র। 
পাখীর মধুর কুজন বনানীর বুকে জাগাইয়াছে দিব্য আনন্দের হিল্লোল, 
পুষ্প সৌগন্ধে দশদিক আকুল, আমোদিত। কুগঞ্রে কুর্ধে কৃষ্ণ আর 

কৃষ্ণপ্রিয়া গোগীদের আনন্দময় রসবিহার | একক রাসবিহারী কৃষ্কন্য়__ 

যত গোপী, তত কৃষ্ণ" _রাসলীলার এ এক অপরূপ অপ্রারৃত মহনীয় 

দৃশ্ট ! নরবপু গোলকপতি মুরলীধর কৃষ্ণের রচিত এ যেন এক অতাতভুত 

স্বর্গীয় ইন্দ্রজাল ! 
লীলাদৃশ্য অতঃপর অপশ্যত হইয়া ধায়। উন্মা্দের মত ছুটিয়া গিয়া 

নরদি পতিত হন শ্রীবিগ্রহ রণছোড়জীর বেদীতলে। ভাবাবেগে ভভ্ত- 
প্রবর তৎক্ষণাৎ মুঙ্ছিত হইয়া পড়েন। 

বাহৃজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরসি দেখেন, উষার ন্িগ্ধ মধুর আলো! 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পড়িছা আর পুরোহিতের] বাছভ'গসহ 

প্রভূজীর মঙ্গল আরতি শুরু করিয়। দিয়াছেন। 
মন্দিরে নিভৃত কোন্ হইতে নরসি' নিবেদন ' করিলেন সংষ্টা্ 

প্রণাম। যুক্তকরে কহিলেন, «প্রভূ, তোমার দীনদয়াল নাম সার্থক | এই 
অক্ষম দীন ভক্তের উপর যে কৃপা বর্ষণ করেছো, তার তুলনা নেই। 

তোমার লীল! দর্শন ক'রে প্রাণমন আজ সার্থক হয়েছে । এবার ব'জ 

আমার ওপর তোমার কি আদেশ ।” 

কাণে আসিল দৈবী কণ্ঠস্বর, *নরসি”, অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হয়েছে । 
এবার গৃহে ফিরে যাও । যে আনন্দ-ধন আহরণ করলে, তা ছড়িয়ে দাও 
দিকে দিকে। ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ, ধনী নির্ধন সবাইকে বিলাও এই ধন। 

মানুষ একান্তভাবে হরির জন, এই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়-_-এই 
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তত্ব তুমি প্রচার ক'র। নাম কীর্তনের সুধা বিতরণ ক'র দেশের 
আপামর জন সাধারণকে ।” 

“কিন্ত প্রভূ, আমার একটি প্রার্থনা ষে তোমায় পূর্ণ করতে হবে। 
আপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিয়ে আমার দেহ মন প্রাণকে, সারা সত্তাকে 
তুমি উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে! তোমার দিব্য প্রেমে আর পরম মধুর 
ভাবময়তার। এই প্রেম ও এই ভাবৈশ্বর্য্যে যেন আমার জীবনে চিরদিন 
বর্তমান থাকে ।” 

রণছোড়জী উত্তরে বলেন, “তথা” 
পুলকাঞ্চিত দেহে প্রভুর মধুনাম কীর্তন করিতে করিতে মন্রির হইতে 

নিক্ান্ত হন নর মেহতা । এবার তিনি আপ্তকাম, প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের 

তিনি অঙ্গীকৃত সেবক ও দাস। এবার তাহার জীবনে স্ফুরিত হইয়াছে 
ভক্তজনের বনুবাঞ্ছিত প্রেমানন্দ আর প্রভৃজীর প্রদত্ত অতয় মন্ত্র 

কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর নরসি' মেহতা স্বগ্রাম তলাজায় 
আিয়৷ উপস্থিত। গৃহে পৌছিয়াই সোৎসাহে ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম 
নিবেদন করিলেন । কহিলেন, “ভাবীজী তোমার খণ কোন দিনই যে 
আমি শোধ করতো! পারবো না। আমার কৃষ্ণদর্শনে তুমিই সাহাষ্য 
করেছে! সব চাইতে বেশী। তোমার তিরম্কার না পেলে পরম পুরস্কারটি 
কোন দিনই এ অভাগার ভাগ্যে জুটতো ন11” 

অতঃপর জ্যেষ্ঠজাতাকে সবিনয়ে জানান+ “দাদা, এতদিন স্ত্রী-পুত্র- 
কন্যা নিয়ে তোমার সংসারে থেকেছি। এবার থেকে একান্তভাবে নির্ভর 

ক'রবো৷ আমার পরমপ্রভু কৃষ্ণেরই ওপর। তুমি দৌষ নিওনা, আজই 
আমি সবাইকে নিয়ে চলে যাবো। ভাবছি, জুনাগড়ে গিয়ে বাধবো 

আমার নূতন ঘর ।” 

“কিন্ত, এতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি ক'রে ? পাগলের 

মত এসব কি বলছিস্ তুই ।৮-_জ্যেষ্ঠভাতা চিন্তিত শ্বরে প্রশ্ন করেন। 
“তুমি ভুলে যাচ্ছো, তুমি বা আমি কিছুই করছিনে। সব করছেন 
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সবার প্রভু রণছোড়জী। তিনি তোমায় চালিয়ে নিচ্ছেন, তোমার 
ংসারের সব প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। আর আমার ভারটি নেবেন না? 

বিশেষ ক'রে তিনি যে আমার সখাগো-_ প্রাণপ্রিয় সথা |» 

জুনাগড়ের শহরতলীতে একট ক্ষুত্র কুটিরে নর্সি মেহত। তাহার 
বাসস্থান নির্ববাঁচন করলেন। পত্রী মানেকবাঈ আর পুত্র কন্যার 
গ্রাসাচ্ছাদনের ভার ছাড়িয়া দিলেন ইই্দেব শ্রীকৃষ্ণেরই উপর । নিজে 

রহিলেন কুষ্বূসে সদা বিভোর, সদ] উন্মস্ত। 

চারিদিকে রটিয়া গেল নরসি" মেহতার অধ্যাত্ম রূপান্তরের কথ! । 

দ্বারকায় গিয়৷ দ্বারকাধীশের কপ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইয়াছেন 

শ্রেষ্ঠ ভক্তিসিদ্ধ মহাত্বায় পরিণত । নরপি'র দর্শনের জন্য, তাহার উপদেশ 
ও নাম কীর্তন শ্রবণের জন্য অঙ্গনে প্রচণ্ড ভীড় জমিতে শুরু করিল। 

কৃপাপ্রাপ্ত নরসি'র জীবনে সমাগত হইয়াছে এক মুতনতর 
আধ্যাত্মিক এশ্বধ্য ৷ রাতারাতি তিনি পরিণত হইয়াছেন এক উচ্চস্তরের 

ধক-কবিরূপে। কুষ্ণস্তব, কৃষ্ণকথা। ও কৃষ্ণনামগামে বরাবরই তিনি 

পারদর্শী । কিন্তু এবার প্রভুজীর কৃপায় বিশেষ শক্তির অধিকারী তিনি 
হইয়াছেন, পরিগ্রহ করিয়াছেন তীহার প্রচারনিষ্ট চারণকবি এবং চাবণ- 
গায়কের পবিত্র ভূমিক!। 

এই সময় হইতে অজত্র ভক্তিরসাত্মক পদ, কাব্য ও নাটক নরর্সি 

মেহত। রচনা করতে থাকেন । প্রেমভক্তির রস মাধুর্ষে, সংবেদনশীলতা 

ও প্রসাদগুণে তাহার এই রচনাসমুহ গুজরাটি সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ- 
রূপে আজো গণ্য হইয়া! আছে । 

মহাত্ব! নর্সি মেহতার অধ্যাত্মসিদ্ধির খ্যাতি শুধু জুনাগড় শহ.রই 

সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এ খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র গুজরাট ও 
উত্তরপশ্চিম ভারতে | 

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসে। নরসি'র মুখে কৃঙ্ককথা, রাঁধাকৃ্ণ 
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লীলার কথা শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হয়, পাগল হয়। তাহার কুটির-অঙগন 

হয় কীর্তনানন্দের বড় আসর। মৃদ্গ ও করতালের সাহায্যে নরসি 

যখন প্রভুর নামগানে মত্ত হন-_দিব্য ভাবের আবেশ সঞ্চারিত হয় 

ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে । কৃষ্ণচেতনায় জাতিবর্ণ-নিবিবশেষে সকল 
নরনারী উদ্বুদ্ধ হইয়। উঠে । 

নরসি'র জীবনসাধনার মূল কথা-_কষ্ণ স্বয়ং ভগবান নরবপু ধারণ 
করিয়! গোপ গোগীদের সহিত মিলিত হইয়া অপার মাধুর্যলীলা তিনি 
প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই মাধুর্্যময় এবং প্রেমময় দয়িত কৃষ্ণই 
মানবের উপাস্য। এ যুগে কুষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ছাঁড়। মানবের আর 

গতি নাই। 
বৈষ্ণবীয় সাধন ও দ্রিনচর্ধ্য1 সম্পর্কে নরসি' কহিয়াছেন, ইফবন্ত 

কৃষে একৈকনিষ্ঠা অব্যাহত রাখো । দিন রাত অতিবাহিত ক'র তীর 
স্মরণে, ভজনে ও নাম কীর্তনে। কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ক'র, কৃষ্ণই এগিয়ে 
এসে গ্রহণ ক'রবেন তোমার ব্যবহারিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সকল 
কিছু দায়িত্বের ভার | 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি' শ্রীহরিকে যেমন সর্বব মন প্রাণ দিয়া 
ভালবাপিয়াছেন, তেমনি বাসিয়াছেন হরির জনকে । জাতিভেদ ও 
বর্ণ বৈষম্য না মানিয়া, নীচ বর্ণের অচ্থ্যুত, আচারভরষ্ট মানুষকে তিনি 
আপিঙ্গনাবদ্ধ করিয়াছেন বিন] দ্বিধায় এবং প্রেমাপ্নুত হৃদয়ে । হরিজন 

তাহার চোখে শুধু হরির করুণার বন্তই নয়, হরিজন হইয়া উঠিয়াছে 
তাহার একান্ত আপনার জন-। 

নরসি মেহতার আবির্ভাব-পটভূমিক জানিতে হইলে সমকালীন 
গুজরাটের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান নেওয়। দরকার। 
১৪১১ খুঃ হইতে ১৭০৭ খুঃ অবধি গুজরাট রাজ্য ছিল আমেদাবাদের 

১ নরসি মেহভার এই হরিজনশ্ততবৃই উত্তর কালে গান্ধীজীর জীবন দর্শনকে 
অনেকাংশে গ্রাবিত করিয়াছিল | গান্ধী জীবনের বিশিষ্ঠ গবেষক ও ভাষ্যকার- 
দের মতে, গাহ্ধীজী "হরিজন" নামটি গহণ করিয়াছিলেন ভক্ত নরসি'রই নিকট 
হইভে । 
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হুলতানদের শাসনাধীন এবং এই স্থলতানদের যুদ্ধলিগ্ন। ও রাজ্য 

বিস্তারের প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্থুলতান বাহাছুর শাহের 
হামলায় বিরক্ত হইয়া মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৫ সালে গুজর+) 
আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, ১৫৭৩ সালে 
আকবর এই রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি করিয়া নেন। 

আমেদাবাদের স্থলতানদের আমলে গুজরাট একটি সুসম্বন্ধ শীসন- 

সংস্থার অধীনে ছিল ঠিকই, কিন্তু স্থলতানদের যুদ্ধ বিগ্রহের খরচ 
জোগাইতে গিয়! দেশের সাধারণ মানুষকে নিঃস্ব হইয়! পড়িতে হয় । 

খান, আমীর আর স্তুলতান-পদলেহী হিন্দু রাঁজাদের অত্যাচার ক্রমে 
দুঃসহ হইয়া উঠে। হিন্দু সমাজকে এ সময়ে বাধ্য হইয়া! আত্মরক্ষার 

উপায় খুঁজিতে হয়। জাতি বর্ণের প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাজ আশ্রয় 
গ্রহণ ক'রে। প্রাচীন এতিহের স্মরণ মনন আর পুরাণ-শাপ্রের 
আখ্যাযিকা অলোঁচনা ও ভক্তি পথের অনুসরণ ইহাই হইয়া উঠে 

সাধারণ মানুষের উপজীব্য । সাহিত্যেও জনমানসের এই বৈশিষ্টাটি 
ফুটিয়া উঠে। চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে গুজরাট সাহিত্যে ও 
লোকগাথায় প্রথম আমরা পৌরাণিক ধন্মের শ্ৃম্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে 

পাই। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর প্রভাব জনসমাজে বিস্তারিত হয় 

আর এই লীলা-রসের জোগান আসে ভাগবণ পুরাঁণ, জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ এবং বোপদেবের হৰিলীলাম্ৃত হইতে । নৃসিংনারায়ণ- 
মুনি ১৪১৬ সালে বিষুণ-ভক্তি-চন্দ্রৌদয় নামে একটি ভ্তি-গ্রস্থ রচনা 
করেন এবং গুজর|টাদের মধ্যে ইহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। গিরণার 
পাহাড়ের গাত্রে ১৪১৭ সালের শিলালিপিতে উগুকীর্ণ দেখা যায় এক 

রসমধুর দামোদরস্তরতি। এই স্তুতিতে গোগীজনের প্রিয় . 'মাখনচোরা' 

কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা! দ্বারা প্রমাণিত হয়, জনজীবনে 

রাধাকৃষ্ণের লীলা-আখ্যান ইতিপূর্বে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে 

» মুঙ্গীঃ গুজরাট আযাও ইটস লিটারেচার--পৃঃ ১৬৫ 
১৫১ 



ভারতের সাধক 

এ প্রসঙ্গে গুজরাটের পুরাণ কথক গাগরিয়া ভাটদের কথ। বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। নরসি'র পূর্ববসূরী হিসাবে এই গ্রাম্য 
ভাটের! অভিনন্দিত হইবার যোগ্য। গ্রামে গ্রামে ইহারা ঘুরিয়া 

বেড়াইতেন এবং সঙ্গীত, আখ্যান ও কথকতার মধ্য দিয়া জনসাধারণের 

কাছে পরিবেশন করিতেন পুরাঁণের মনোজ্ঞ কাহিনী । ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখষোগ্য ভালণও প্রেমানন্দ, মন্ত্রী কর্মণ, ভীম, কেশব হৃদেরাম্ 

প্রভৃতি । গুজরাটের ধণ্ম সংস্কৃতিতে এই গাগরিয়া ভাটদের অবদান 

সম্পর্কে শ্রীকাহ্বাইয়ালাল মুন্নী লিখিয়াছেন, “এই কথক ভাট নিজেকে 
গণ্য করতো! প্রাচীন আর্ধ্য সংস্কৃতির এক উত্তরাধিকারীরূপে। সেই 

স্কৃতি ও সভাতার ওজ্জল্য ও পৌরুষের দীপ্তি, সেই অপরূপ সাহিত্য 
ও শুচিশুভ্র আদর্শের কথ! সে গর্ববভরে প্রচার করতো । বিদেশী মেচ্ছ 

সংস্কৃতির গতিরোধ করার জন্য সে উদ্গ্রীব ছিল। প্রাচীন যুগের 
উজ্জীবন সঙ্গীত সে কাণ পেতে শুনতো, তার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকতো 
আসন্ন জয়গৌরবের দিকে । তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে 
গাইতো৷ সে তার পূর্ববপুরুষের ধর্মসংস্কতির গৌরবগাথা। গ্রামীণ 
পাঠকেন্দ্রগুলো প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতো! তার আগমনে, গ্রামে গ্রামে 

ঘুরে ঘুরে সে নিবেদন করতে! তার প্রাণের স্রতিগান, প.থ প্রান্তরে 

ছড়িয়ে দিত তার কথকতা র মাধুধ্য, প্রতি গৃহে অনুরণিত হতে তার 

সঙ্গীতের ঝঙ্কার। ধর্ম আর এঁতিহোর পরম্পরা সে সতত রাখতো 

দাগ্রত ক'রে । রক্ষা করতে দেশের ভাষা, সাহিত্য প্রেরণাশত্তি ও 

আদর্শবাদ। এই কথক ভাটদের অবদানের ফলেই গুজরাটে 

রাজনৈতিক দাসত্বের গণ্তী ভেদ ক'রে সগৌরবে মাথ! তুলে দাড়াতে 
'পরেছিল এদেশের ধন্ধম সংস্কৃতির মহণীয় আদর্শ ।” 

ভক্ত নরসি মেহতা জীবনের গোড়ার দিকে তাহার ভাবময় জীবন- 

দাধনার উপকরণ কোথা হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, উপরোক্ত 

তথ্যাদি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়| 

প্রাক্নরসি” যুগে গুজরাটের তক্তিধর্মা আন্দোলন প্রাণবন্ত হইয়! 
€ই 



নরসি মেহতা 

উঠে গোস্বামী বল্লভাচার্য্যের প্রভাবের ফলে। তেলেঙ্গানার এই 
আচাধ্য গোড়ার দিকে ছিলেন বিষ্ুম্বামীর অনুগামী, পরে মীরার 
আদর্শের ভিত্তিতে এক নব ভক্তিসম্প্রদায় তিনি গঠন করেন, তাহার 
নাম হয় পুষ্িমার্গ। ভক্তি সাহিত্যে তিনি ছিলেন স্তুপপ্ডিত। তাহার 
সাধন উপদেশের মর্মকথা__শ্রীকৃষ্ে শরণাগতি, সর্বস্ব অমর্পণ ও 

রাসলীলার অনুধ্যান | দেহ মন প্রাণ, বিষয় ও পরিবার সব কিছু ভক্ত 

ইষ্টদেব কৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে, নিজের বলিতে কোন কিছুই তাহার 

থাকিবে না-_-এই সঙ্গে রাধাকুষ্জণের মিলন বিরহের লীল1, এবং বিশেষ 

করিয়া রাসলীলার ভাবময় অনুধ্যান হইবে ভক্তের নাধনজীবনের 
প্রধান উপজীব্য | 

বল্লভাচার্ধ্য ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইয়া থাকুন বা ন।-ই থাকুন, তিনি 

যে ভক্তিরস সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উত্তর ভারতের নান] তীর্থ ঘুরিতে থুরিতে এই গ্রতিভাধর আচার্য্য 

গুজরাটে আসিয়া! উপস্থিত হন। বহু ভক্ত শেঠ ও রাজরাজড়ার 

সাহাষ্যে নাথদ্বারাঁর শ্রীনাথ মন্দির তিনি সাড়ম্বরে স্থাপন করেন এবং 

এই মন্দিরের প্রসিদ্ধি অচিরে শুধু গুজরাটেই নয় সারা উত্তর ভারতে 

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 

আচার্ধ্যের পুত্র ভিথলনাথজী উত্তরকাঁলে গুজরাটে কয়েকটি বড় বড় 

মন্দির নিশ্মীন করান। ভক্ত স্থরদা এবং অই্টছাপ গোষ্ঠীর আরো 

ছুই একটি কবিসাধক ভিথলনাথজীর ভক্তিবাদ দ্বারা অনেকাংশে 

প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 
বল্লভাচার্যযের কৃষ্ণনিষ্ঠ। ও প্রেমভক্তিবাঁদ গুজরাটের ভক্তদের প্রেরণা 

যোগাইয়াছিল । স্বভাবতঃই নরসি" মেহতাও তাহার ভাবাদর্শে অনেকটা 

অনুপ্রানিত হইয়াছিলেন। কিন্ত ভক্ত নরসি'র জীবনে বুন্দীবনের নব- 

উজ্জীবিত প্রেমধর্দ্দের গ্রভাবই পতিত হইয়াছিল বেশী এবং এই 

৯. গোস্বামী বল্পভাচাধ্যের জন্মকাল ১৪৭৯ খুষ্টাব ; দীর্ঘকাল জীবিত 

থাকিম্ব। তিনি ভক্তিধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
১৫৩ 



ভারতের সাধক 

প্রেমধণ্ম উ্সারিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য ও তাহার বুন্দাবনবাসী শক্তিধর 

বৈষ্ণব পার্দদেরই জাধন! ও প্রচার-কুশলতার ফলে। 
এ প্রসঙ্গে গুজরাট সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার, মনীষী কে, এম, 

মুন্সী লিখিয়াছেন, “শ্রীচৈতন্যের প্রাণের একান্ত অভিলাষ ছিল, বুন্দাঁৰন 
যেন ভক্তি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। ১১০ খুষ্টাবে 
তাহার প্রবাণ ভক্ত লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনের এক পবিত্র কুণ্তে 

সাধন-আসন স্থাপন করিয়া প্রচার শুরু করেন । ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ছৃইটি 

মুশ্লিম ওমরাহ শিক্ষাগ্ডরুদূপে তাহাকে বরণ ক'রে এবং তীহাব 

শরণ নেয়। পরবন্তীকালে রূপ সনাতন ও তীহাদের স্থপণ্ডিত ভ্রাতুষ্পু্র 
জীবগোস্বামী বৃন্দাবনকে পরিণত করেন ভক্তিধর্ম্মের এক প্রধান সাঁধন- 
পীঠ ও প্রচারকেন্দ্রূপে। তীহাদের স্থযোগ্য নেতৃত্ব ও প্রভাবের ফলে 
বুন্দাবনী ভক্তিধারা সারা দেশকে পরিপ্াবিত ক'রে । দযিতের প্রতি 
যে ভাবঘন, যে ছূর্ববার ভাঙ্গবাসার প্রকাশ দেখি--ইঞ্টবস্ত্র কৃষ্ণের দিকে 

আগাইয়া যাইতে হইবে সেই অনুপম ভালবাসা নিয়া-_প্রেমভক্তভি 

সাধনার এই ত্বাদর্শ জ!তীয় জীবনের স্তরে স্তরে সেদিন বিস্তারিত হইতে 

থাকে । এভাবে ভক্তিবাদ এদেশে সমাগত হয় এক স্ষ্টিধন্মী শক্তি- 
প্রবাহের মত, প্রতিগৃহে আনয়ন ক'রে প্রেম ও আনন্দের বাণী, আর্য 

স্কৃতির ধারাকে করিয়া তোলে নবশক্তিতে উজ্জীবিত । ভক্তির এই 
নৃতন জোয়ার বৃন্দবন হইতে গুজরাটে আগত হয় ষোড়শ শতকে 
আমার ধারণা, গুজরাটের শ্রেষ্ঠ ভুইটি ভক্তকবি মীরাবাঈ এবং নরসি' 

_ মেহতা বুন্দাবনেরই শক্তিধর সাধক ও আচার্ধ্যদের দ্বার প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন 1” 

স্থপ্ডিত শ্্রীকা হাইয়ালাল মুন্সির মতবাদ মানিয়! নিলে বলিতে হয়, 

গুজরাটের ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরপি মেহতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরই 
উত্তরসূরী-_-চৈতম্যবৃক্ষের তিনি এক স্থরসাল ফল। 

_. একে, এম, মুন্সী ২ গুদ্ররাট, আযাণ্ড ইসট লিটারেচার পৃঃ ১৭৯ 
১৫৪ 



নরমি ফেহতা! 

নরসি'র কৃষ্ণসাধনার অন্যতম অঙ্গ ছিল কৃষ্ণলীলার মধুর পদ-রচনা । 
গুজরাটা এবং হিন্দি সাহিত্যে এই সাধক কবির প্রতিভাদীপ্ত বহুতর 
অবদান ছড়ানো রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নরসি'র জীবন ও সাহিত্য 

সম্পর্কে আলোচনা! করিতে গিয়া মুন্দীজী লিখিয়াছেন-_-“্নরসি র 

আকর্ষণীয় সরস পদসমূহ মুখে মুখে গীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া চলিয়াছে 
কয়েক শত বৎসর ধাবৎ। এই পদগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া! তোলার 
মূলে রহিয়াছে বল্লভচার্্যের অনুগামীদের প্রচেষ্টা, আগামী যুগের 
ভক্তি-উজ্ভীবনের বীজ তীহার! এগুলির মধ্যে নিহত দেখিয়াছেন। 

ফলে গুজরাট হইতে নরসি' মেহতার পদসমূহ হইয়াছে অদৃশ্য ; শুধু 
তাহাই নয়, অ-গুজরাটী ভাষায় এগুলি চালু হইয়াছে এবং ভিন্নভাষী 
লেখকদের লেখা হইয়াছে তাহাতে অনেক পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত। নরসি'র 

নামে প্রচলিত “হরমালা” ইহার একটি বড় উদাহরণ 1-_-এই পদসংগ্রহটি 
আত্মপ্রকাশ ক'রে ১৬৫০ খুষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে প্রেমানন্দ এবং 
অন্যান্য কবির! ইহার পুনর্বিবগ্তাস, এবং পুনলিখন সম্পন্ন করেন ।” 

নরসি'র পদসমূহের সংখ্যা সাত শত চল্লিশের উপর । শূঙ্গারমালা 
নাম দিয়! উহা প্রকাশিত হ২-[ছে। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন 
বিরহের কথায় এই কাব্যমালা ভরপুর । প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ, 
কৃষ্ণপ্রেমে সদা উন্মত্ত শ্রীচেতন্তের মধুর রসাত্মক ভজন ও তীব্র 
ভাবময়তার প্রভাব এই রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। 

নরসি'র রাস-সহত্সাপদীতে সংগৃহীত রহিয়াছে ১২৩টিরসমধুর সঙ্গীত 

ও কবিতা । ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণ হইতে রাসলীলার উপাখ্যান 
নিয়! আপন সাধনজীবনের আন্তরিকতা ও কবিত্ব শক্তির বলে তিনি 

এই পদসমূহকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। 
তাহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য-রচনার মধ্যে রহিয়াছে স্থরতসংগ্রাম, 

বসন্ত-ন" পো, হিন্দোল! ন'! পদো এবং ভাগবতের দশম ক্ষন্দে বণিত 
কৃষ্ণলীলার কতকগুলি অপূর্ব কাব্য-চিত্র। 

'ামল-শাঁনো-বিবাহ' নামক একটি আত্মশ্থৃতিমলক কবিতাও 
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ভক্তকবি নরসি' রচন1 করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তীহার নিজ জীবন 

এবং নিজ পরিবারের নানা তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে । | 

গুজরাটি সাহিত্যে নরসসি' মেহতা প্রভাব যে দৃরবিস্তারী হইয়াছিল 
হাতে কোন সন্দেহ নাই।-_“তাহার রচিত পদ সমুহের মধ্য 
দিয়া তিনি রসানুভূতির তীব্র আবেগ ও সৌন্দর্্-পিপসার পরিচয় 
দিয়াছেন। ধীর চালের প্রভাতিয্1 ছন্দ সমন্বিত তাহার সঙ্গীতগুলি 

উষাকালীন স্ব বা ভজন-সঙ্গীতের উপযোগী এবং এগুলি গুজরাটিদের 

কয়েক পুরুষ ব্যাপী ভাব ও ভাষাকে পরিবন্তিত করিয়াছে । নরর্সি'র 
পদের আঙ্গিক ও রুচিতে সুস্ষ্ম রসবোধের পরিচয় তেমন মিলেন!। 

মীরার লাবণ্য ও ছন্দ স্থযম! তাহাতে নাই-_নাই ভক্ত-স্থরদাসের 

তীব্র আবেগধন্মিতা, নাই গোস্বামী তুলসীদাসের চিরায়ত জীবন- 
বোধের মধ্যাদা। তাহার ভাষা হয়তে] একটু বেশী অহঙ্কার ঘে ষা-ষে 
সুম্মম পেলব স্পর্শ উচ্চ শ্রেণীর কবিতা স্্টি ক'রে নরসিতে তাহ 
অনুপস্থিত। কিন্তু একথা অনস্বীকার্ধ্য যে তাহার যুগের প্রাণহীন 
সাহিত্যের গণ্ডি ভাঙ্গিয়। তিনি বাহির হইয়! পড়েন এবং গুজ্জরাটা 
কবিতাকে নৈর্ব/ক্তিক হইতে ব্যক্তি-ভিত্তিক শিল্পকলায় তিনি পরিণিত 
করেন । কবি, ভক্তসাধক ও সনাতন আধ্যধন্মের সংবাহক-রূপে 

নরর্সি মেহতা গুজরাঁটের ধর্ম্মসংস্কৃতিময় জীবনে ছিলেন অনন্যপুষষষ__ 

আজো তিনি তাহার সেই মর্য্যাদায়ই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ১ 

নরর্সির জ্বুনাগড়ের জীবন শুরু হয় এক অপূর্ব ভাবময়তা ও 
ভক্তি-উন্মাদনার মধ্য দিয়া | প্রেম সাধনার বাণী তিনি সোৌৎসাহে প্রচার 

করিতেছেন জাতিবর্ণ নির্ধ্বিশেষে সকল মানুষের কাছে,নিজেরাজীবনকে 
করিয়া তুলিয়াছেন ভজনময় ও কৃষ্ণসর্ববন্থ। আর তাহার গৃহ-অলনটি 
হইয়। উঠিয়াছে অগণিত ভক্তের আশ্রয়-স্থল। 

দিনরাত তাহার গৃহে চলিয়াছে নামগান ও কীর্তনের উৎসব। 

১ মুন্সী £ গুজরাট আাণ্ড ইউজ লিটারেচার্-পৃঃ ১৯৯ 
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নরসি নিজে একেবারে নিংস্ব, ভক্ত গুণগ্রাহীদের সাহায্যে কোনমতে 

সপরিবার তাহার গ্রাসাচ্ছাদন চলে । এহেন অবস্থায় কীর্তন উৎসব ও 

এন প্রাসাদান্পনের যোগাড় কি করিয়া] হয়, তাহ] কিন্তু বড় বিস্ময়কর । 

কীর্তবনীয়! বাদনীয়াদের সঙ্গে সঙ্গে জড় হইতেছে শত শত ভক্ত 

দর্শনাধী। ইহাদের সবাইর জন্য রহিয়াছে প্রাসাদান্নের ঢালাও 
বন্দোবস্ত । কে খাগ্যসম্তার জুটাইতেছে, কোথ। হইতে অর্থ আসিতেছে, 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই । কৃষ্ণের সংসার যেন সাজানে। হইয়াছে নর্ি' 
মেহতার গৃহে, আর অন্তরাল হইতে প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণই বহন করিতেছেন 
সকল কিছুর দায়িত্ব । 

শহরের রক্ষণশীল নাগর ব্রাক্ষণদের প্রায় সবাই নরসির জ্ঞাতি। 

নরসি'র এই সর্বজনীন ভক্তিবাঁদ, নিন্নবর্ণের নরনারীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা 
তাহাদের কাছে অসহা। একদল প্রবীণ ব্রাহ্মণ সেদিন তাহাদের বক্তব্য 

নরসি কে বুঝাইতে আসিয়াছেন, নান! সভুপদেশ দিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে 

তাহারা কহিলেন, “নরসি', তুমি বৈষ্ণব হয়েছ, ত1 বেশ কথা শাক্সরবিধি 
অনুযায়ী বিষ্ুর আরাধন| ক'র, কেউ তাতে 'আঁপন্তি করবেন। | কিন্তু, 
এসব কি হচ্ছে বলতো? প্রেমধন্মের নাম ক'রে শহরের যত বাজে 

লোক, অছুৎ লোক নিয়ে মূখে মত মাতামাতি করছো । এতে-তো 
তোমার বা তাদের কারুর কল্যাণ হবেনা । এবার থেকে প্রকুত বৈষ্ণব 

হতেই বরং তুমি চেষ্টা ক'রে” 

“বৈধচব-_বৈষ্ঞব বলিতে-_ভক্তপ্রবর নরপি বর দুই নয়নে বহিতে 
থাকে প্রেমাশ্রুর ধারাঁ। আত্মসম্বরণ করার পর ভক্ত-কবির মুখ হইতে 

নির্গত হয় এক অপূর্ব সঙ্গীত-পদ। তিনি গাহেন__ 

বৈষ্ণবজন তে। তেনে কহিয়ে 

জে পীড় পরাই জানে রে! 

পরদুঃখে উপকার করে তে, 

মন অভিমান ন জানে রে॥ 
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সকল লোকম1 সহুনে বন্দে, 

নিন্দা তে ন করে কেনী রে। 
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, 

ধন্য হগ্য জননী তেনী রে॥ 

সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, 
পরস্ত্রী জেনে মাত রে। 
জিহবা থকী অসত্য ন বোলে, 

পরথন নব জ্ঞানে হাথ রে॥ 

মোহমায়। ব্যাপে নহি তেনে, 

দুঢ় বৈরাগ্য জেনা মনম1 রে। 
রামনামস্থ তালি রে লোগী, 
সকল তীরথ তেন। তনম1 রে। 

বণলোভী নে কপটরহিত ছে, 

কামক্রোধনে নিবার্ধা রে। 

ভপে নরসৈয়ো তেন দরশন করতী, 
কুল ইকোতের ত্যা্য। রে।+ 

_-ওগো, তাকেই তো বলি প্রকৃত বৈষ্ণব 
অপরের পীড়া আর দুঃখকে জানে যে নিজের ব'লে! 

আর্তের সেবায় সদাই সে উন্মুখ 

অন্তরে নেই অভিমানের কীটা, 

সবার চরণে জানায় সে ষে নআ নতি 

দ্বণা নেই কথনে। কারুর প্রতি 
দেহে মনে সে বীর- পরম ধীর ও স্বস্থির | 

5 নরনি'র এই ভক্তিরসাত্মক পদটি উত্তরকালে হয! গান্ধীকে অশেষ প্রেরণা 
যোগাইয়াছিল। এ পদটিকে হনে প্রাণে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিজ জীবনের 
প্রধান শ্তবগাথারপে । 
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তার জননী হন পরম সৌভাগ্যবতী 
এই বৈষ্ণবের অন্তর সদ! নিস্তরজ-_নিস্পৃহ, 
সকল জীবন তৃষ্ণা সে করেছে পরিত্যাগ, 

পরদার মাত্রেই তার কাছে হয়ে উঠেছে মাতৃসম। | 

এ বৈষ্ণব নয় কখনে। অসত্য-ভাষী 

অপরের ধন হাত দিয়ে কখনো সে করেনা স্পর্শ, 

শাস্ত্রে বুৎপত্তি নেই, তবুও অন্তরে আছে আত্মবিশ্বাস, 
মন তার রয়েছে সকল মায়ামোহের উদ্ধে। 

প্রভু শ্রীরামের আরাধনায় পেয়েছে সে ভাবরস, 

তার দেহটি হয়ে গিয়েছে পরম পবিত্র 

পরিণত হয়েছে সর্ববলোকের তীর্থ রূপে । 

এই বৈষ্ণব নয় কখনে। বিষয়লুবধ, 
তঞ্চকথ। নেই তাঁর জান।, 

সর্ব আকাজ্ষা আর ক্রোধকে করেছে সে জয়। 

কহে ভক্ত নরসি' ওরে ভাই, 
এমন বৈষ্ণবের দর্শন ঘে বিরল সৌভাগ্য ! 

: এ দর্শনে একাত্তর পুরুষ হয়ে যায় উদ্ধার ! 
নরসি' মেহ তা নিজে ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব, অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ । 

তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টি ও জীবনদর্শনের কাছে তাই সাধু বৈষুবের আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধিটিই বড় হইয়া! উঠিয়াছে, আর সমস্ত কিছু-গুণ ও এষ্বরধ্য 

হইয়া গিয়াছে অবান্তর । একটি স্থগ্রসিদ্ধ পদে নরসি বলিতেছেন £ 

স্নান তর্পন আর আরাধনায়ই কি সব হবে? 

পাঁওয়! যাবে পরম প্রভুর দর্শন ? 

স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্স গৃহকোণে বসে 

অজন্স দান দাতব্য নিয়েই না হয় কাটালাম জীবন-_ 
ওগো! তাতেই কি সব হবে? 
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ষড় দর্শনে ন| হয় প্রাজ্ৰ হওয়াই গেল, 

কিন্তু তার ফলে মিল্বে কি সে পরম ধন? 
জাতি বর্ণের গৌরব ন! হয় বজায় রাখাই গেল, 

কিন্তু বিষয়-স্থথ ছাড়া আর কি পাবে! তা থেকে ? 
নর্সি কহে, জীবনের মণিকোঠায় 

সদা জাগ্রত রয়েছেন যে পরমাত্মা-_ 

তাকে যে ন! পায়, সবই যে তার বৃথা । 

চিন্তামণি রত্বের মত অমূল্য যে মানবজীবন, 

ত৷ সেহারিয়েছে চিরতরে । 

পরম তত্বের বিচার প্রসঙ্গে নরসি সদাই জোর দিয়াছেন বাস্তব 

সাধন-পথের উপর! দর্শনের সু্গমাতিসূঙ্ষম বিশ্লেষণে ব্যস্ত না হুইয়! 
আত্মশুদ্ধি প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছেন বড় গাই! আত্মাভিমান নাশের 

উপর সাধকদের জোক দিতে বলিয়া! ভিনি গাঠিয়াছেন £ 
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জীব ঈশ্বর অনে ব্রহ্ষণা ভেদম' 
সত্য বস্তু নহি সগ্ভ জউসে। 

হু' অশে তুঁপনূ তজীশ নরসৈয়া তো 
গুরু তনে হর্ষধীপার পাউসে ! 

__ওগো, সত্য কি উদ্ধাটিত হয় কখনো 
চুলচের1 তত্বের বিচারে ?-_ 
জীবাত্ম!, ভগবান আর পরমাত্মার 

ভেদাভেদ নির্ণয় ক'রে ? 

নরসি” কহে, আগে দূর ক'র সব ভেদবুদ্ধি, 
বিস্মৃত হও আমি' 'তুমি'র পার্থক্যবোধ, 
তবেই গুরু হবেন আবিভূতি-_ 
এগিয়ে দেবেন তার কল্যাণ হস্ত | 



নরসি' মেহভা 

ব্যক্তিগত সাধন-জীবনে নরসি' গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন 
ভক্তিপ্রেম সাধনার মধুর পথ। গোঁড়ীয় বৈষ্বদের মত ভাগবত 
পুরাঁণকে ই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন এই প্রেম সাধনার ভিত্তিরপে। 
কৃষ্ণ ও গোপবালাদের মিলন-বিরহ লীলার রস আকণ্ঠ পুরিয়া পান 
করিয়াছিলেন-_এই পরম রসে হইয়াছিলেন রসায়িত। 

ইঞ্টদেব কৃষ্ণের দিকে দিনের পর দিন তিনি আগাইয়৷ চলিয়াছেন। 
গোগীভাবে মন-প্রাণ সদা বিভাবিত, কখনে! হাসি কান্নায়, কখনে! বা 
মধুর রসের উচ্ছুলতায়, কখনো বা দয়িতের প্রাণ ভোলানো স্তবতি 
গানে তিনি বিভোর । নিগুঢ় প্রেম সাধন। ও সিদ্ধির ইঙ্গিতবহ একটি 
পদে মহাভক্ত নরসি গাহিতেছেন £ 

ভুবন স্বামী কৃষ্ণের করপল্লব আমি করেছি ধারণ, 

দিয়েছি আমার প্রেমের অঙ্গীকার । 

তবে আর কাকে করবে৷ আমি ভয়? 

রাসলীলার ভূবনমোহন স্ত্রমধুর দৃশ্ঠ) 
করেছে আমায় সম্মোহিত, 

ঘটেছে পরম অদ্ভূত রূপান্তর, 
দেহ আমার যেন হয়ে গিয়েছে গোগীদেহ। 
মানিনী রাধার পাশে করেছি উপবেশন, 

সখী হয়ে কোমল কে করেছি কত আশ্বাসন, 
প্রেমলীলার হয়েছে কত বিচিত্র অভিজ্ঞত1। 

রাধারাণীর পাশে বসে 
প্রেমভ'রে বংশীবাদন করেছেন ফিনি 

সখি, তিনিই যে আমার জীবনস্বামী, 

চিরতরে কেড়ে নিয়েছেন দেহ মন প্রাণ। 

কাস্তাভাবের,গোগীভাবের আর একটি মনোজ্ঞ পদে প্রেমিক সাধক 
নরসি' দয্িত কৃষের এক অপরূপ রসময় মৃত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন £ 

ভা, সা, ( ণ ) ১১ 
১%৬১ 



ভারতের সাধক 

সখি, দয়িত আমায় ডেকেছেন বাশীর স্বরে ; 

এক মুহুর্তও আর যে যায় ন! ঘরে থাকা। 

হৃদয়ে জেগেছে উল্লাসের প্রমত্ত ঢেউ, 

একটিবার দেখতে চাই সই, তাঁর চন্দ্রবদন। 

বল ব'ল এজন্য কি করতে হবে আমায়? 

কাহুর কঠঠদেশে জড়ানে1 ছিল আমার বাহ, 
পান করেছিলাম তার আনন সুধা ।""" 

কি ক'রে যাবো পানিয়া ভরণে ? 

তার বাশির যা করেছে আমায় আচ্ছন্স, 

ভার মোহন নয়ন ছুটি হান্ছে সদ! তীক্ষ বাণ, 

আর অঙ্গ-লাবণি করেছে আমায় অবশ, বিহ্বল । 

সি, আমার ম্যামের আথিষুগলের নেই তুলন]। 

তাতে রয়েছে প্রেমের মো মায়াজাল, 

এজাল ছিন্ন করে 

বলতো কেমনে ফিরে যাই নিজ ঘরে ? 

সখি, আমার দেহ মন প্রাণ 

সব হে গিয়েছে চুরি ! 

নরূসি'র এই কুষ্ণভাবনা, এই কৃষ্ণচরধ্যা শুধু প্রেমরসের উচ্ছাস আর 

ভাবালুতার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। কৃষ্ণলত্তার উদার এবং গগনচুন্ধী 

মহিমাকে ইহ গিয়া স্পর্শ করিয়াছে । পরম পুরুষ কৃষ্ণের অনাগাস্ত 

স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া সাধক কবির কণ্ঠে যে পদটি উৎসারিত 

হইয়াছে যে কোন ভক্তি সাহিত্যে ভাহার তুলন! বিরল £ 

নীরখনে গগনম"? কোন ঘুমী রহথো, 

তেজ ভু" তেজ হু শব্দ বোলে। 

স্টামনা চরণম"? ইচ্ছু ছু মরণ রে, 

অহিয়1 কোহ্ নথী কৃষ্ণ তোলে। 

০৬২ 



নব্রসি' ষেহতা 

শ্যাম শোভা ঘনী বৃদ্ধি না শকে কলী, 
অনস্ত ওচ্ছবম 1 পথ ভূঙনী । 
জউ নে চেতন রস করী জানবো, 
সকড়ী প্রেমে সজ্জীবন মুলী । 
জলহতল জ্যোত উদ্যোত রবি কোটম 

হেমনী কোর জনয) নীসরে তোলে ; 

সচ্চিদানন্দ আনন্দক্রীড়া করে, 

সোনান” পারন] মাহী ঝুলে । 
বন্তি বিণ তেল বিণ,, সুত্র বিণ. জে! বলী, 

অ5ল ঝলকে সদ! অনল দীবে। : 

নেত্র বিণ নীরখবো, রূপ বিণ. পরখবো, 

বিণ জিহবাএ রস সরস পীবে! । 

অকল অবিনাশী এ নব জায়ে কলয়ো, 

অরধ উরধনী মাহে মহালে ; 

নরসৈয়া চে? স্বামী সকল ব্যাশ রহযো, 

প্রেমনা ততম 1 সত ঝালে। 

--একবার তাকিয়ে ছাাখো। 

উদার নিঃসীম আকাশের দিকে £ 

কে আছে সেথায় ও৬ত্পোত হয়ে? 

উচ্চারণ করছে কে সেই স্থমহান বাণী 

--আমিউ সেই, আমিই সেই ? 

অভীষ্ট আমার-_কৃষ্চচরণে দেবো তনু বিসজ্জ নি, 
কারণ, প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের কই তুলন] ? 
মন আমার ডুবে রয়েছে সংসারের তরল হাথে, 

গভীর, ঘনঘোর কুষ্-মহিমার 

পরিমাপ করবে সেকিকারে? 
১৩৬৩ 



ভারতের সাধক 

চেতন ও জড় উভয়কেই জানো” 

এক এবং অদ্বিতীয় ব'লে ; 

চিরস্তন জীবন-সম্ভাকে সপ্রেমে আকড়ে ধার, 

দৃষ্টিপাত ক'র ব্ক্মাণ্-ভরা অন্ত আকাশে, 

যেখানে লক্ষকোটি উদয়-ভানুর 

উচ্ছুলিত জ্যোতির চঙ্গছে মহোৎসব । 

যেখানে মহাকাশে ওতপ্রোত হিরণ্যবর্ণ অগ্নিশ্রোত, 

সেখানে পরম প্রভুর আনন্দ লীলার নেই বিরাম-_ 

অনাগ্তন্ত কাল থেকে হুলছে তার স্বর্ণপাঁলস্ক 

কালজয়ী জ্যোতির দীপশিখা সেখানে সদা! প্রজ্জলিত, 

সে দীপে নেই প্রয়োজন সল্তের বা তেলের, 

সে দীপ নিষম্প-_-অনির্ববাণ। 

এসো। আমরা দর্শন ক*রি সেই পরম পুরুষকে, 

দর্শন ক'রি নয়ন ব্যতিরেকে+- 

দর্শন ক'রি সেই তাকে, ধিনি নিরাকার-_সীমাহীন । 

সো, এই দিব্য আনন্দামৃক্ত পান করি আমরা 

কিন্ত পাধিব জিহ্বার কোন সাহাষ্য ন৷ নিয়ে। 

চির-অজান', চির-বিষ্ভমান এই পরম সত্তা 

জ্বলছেন মহাকাশে অনাগ্ন্ত কাল ধরে। 

নর্সির প্রভূ মিশে আছেন জর্ববস্থগিতে, 

কিন্তু শুধু সাধুদের প্রেমের জালেই পড়েন তিনি ধরা । 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া নরসি'র খ্যাতি প্রচারিত হইতে থাকে, 

এবং এ খ্যাতি জুনাগড়ের সীমা ছাড়াইয়া বিস্তারিত হয় গুজরাটের 

নান! অঞ্চলে । নরর্সির দিনচর্ধযার বেশীর ভাগই কাটিয়া! যায় প্রভুজীর 

নামগান আর নৃত্য কীর্ভনে । ভাবাবেশে যখন যে লীলাদৃশ্ঠ মানসপটে 

ভাসিয়া উঠে । ভক্তকবি তখনি তাহা স্বরচিত রসমধুর পদসমূহে ধরিয়া 
১%৪ 



নরসি যেহতা 

রাখেন। তারপর ভক্তগণ-সহ চলে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্তন । নরসি র 

এই কীর্তন সভা ক্রমে গণ্য হয় জুনাগড়ের এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 
রূপে। 

ভক্তগোষ্ঠীসহ এই বৃহৎ সংসার--নরপি” যাহাকে বলিতেন ঠাকুর 
রণছোড়জীর সংসার--একদিনের তরেও কিন্তু অচল হয় নাই। 

ঠাকুরেরই কৃপ।য় আর ভক্ত শিষ্যদের সহায়তায় ইহার সমস্ত কিছু 

ব্যয় দিনের পরে দিন অনায়াসে নির্ববাহ হুইয়াছে। ভক্তিমতী পত্বী 

মানেক-বাঈর সেবা যত্ব ও ব্যবস্থাপন1ও এই সংসারটিকে ধারণ করিয়া 
রাখিতে কম সাহায্য করে নাই । 

কন্ত1 কুঁওর-বাঈ যৌবনে ক্রমে পদার্পণ করিল। এবার তীহার 
বিবাহ না দিলে চলেনা । বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় শুভকাজ সম্পন্ন 

হইতে বেশী দেরি হইল না। ব্যয়সাধ্য কুটুদ্িতা ও সামাজিকতার 
দায়িতও কোনরূপে পালন করা গেল। 

নয়সি কিন্তু মহা বিপদে পড়িলেন, পুত্র বিবাহের বেলার। প্রভাতী 

কীর্ভন ও ভক্জরন সেদিন সবেমাত্র শেষ হইয়,ছে। ভক্ত শিষ্যদের নিয়া 
একটু তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক প্রবীণ পুরোহিত 
ব্রাহ্মণ তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসেন । নিবেদন করেন, “ভক্তপ্রবর, 
আপনার নৃত্য কীর্ভন দেখে ভগবৎ ভাবে বিভাবিত নয়ন-মনলোভন 

মুত্তি দেখে, মুগ্ধ হয়েছি। এবার আপনার একটু অবসর হয়েছে, এই 
ফাকে একটি শুভ প্রস্তাব আপনাকে জানাতে চাই |” 

“কৃপা ক'রে বলুন ফি আপনার বক্তব্য”--আসন ত্যাথথ ক'রে, 

করজোড়ে উত্তর দেন নরসি। 

“আমি হ্দিন হয় জুনাগড়ে এসেছি । স্থায়ী নিবাস বড়নগরে। 

প্রতাপশালী মদন মেহতা'র নাম নিশ্চয় আপনার শোনা আছে, আমি 

তারই প্রতিনিধি হয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মদন মেহতার একটি 
রূপবতী বিবাহযোগ্য। কন্যা আছে, তার জন্য একটি হুপাত্র চাই।” 

“তা, আপনি আসলে কি বলতে চান? 
১৩৬৩৫. 



ভারতের সাধক 

“আমি প্রস্তাব করছি--আপনার পুত্রের সঙ্গে মদন মেহংতার 

কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হোক্।” 
“সেকি? তা কি ক'রে হয়? মদন মেহতা যে বড়নগর রাজ্যের 

একজন দিকপাল । আর আমি হচ্ছি কাঙাল, একজোড়া করতাল 

ছাড়া আর কোন সম্পদই আমারই নেই । এহেন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের 
পুত্রের সঙ্গে মদন মেহতার কন্ঠার বিয়ে ? এ যে হতেই পারে না ।” 

“নরসি' মেহতা, আপনার কৃষ্ণের ইচ্ছে হলে তো! সব অসভ্ভবই 
সম্ভব হয় 1” 

“তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্যাপার কি খুলে বলুন তো ।” 

“শুনুন তবে। আমি আজ কয়েকদিন যাবৎ জুনাগড়ে এসেছি। 
এ কয়দিনই সোৎতসাহে এই কীত্ত ন সভায় উপস্থিত ছিলাম। নিজ 

চোখে প্রত্যক্ষ করলাম আপনার অতি অদ্ভুত প্রেমভক্তিভাব | কৃষ্ণের 

নিতান্ত আপন জন না হলে এ সা।ত্বক ভাবের উদয় মানুষের জীবনে 

তো হয় না! আপনার ছেলে শ্বামলকেও আম লক্ষ্য করেছি বেশ 

ভালভাবে । সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ যেমনি, তেমনি পরের সেবা আর 
উপকারেও দেখেছি তার উত্সাহ । এই ছেলেকেই আমি মনোনীত 

করলাম মদন মেহতার কন্ঠার বর হিসেবে ।” 

“পপ্ডিতজী, সবই শুনলাম, কিন্তু মদন মেহতা যে মস্ত ধনী লোক । 

বড়নগরের রাজদরবারে তার প্রবল প্রতিষ্ঠা । আমার মত কাঙালের 
ছেলেকে কেন জামাতা করবেন তিনি ?” 

“সে আমি বুঝাবা, ভাই | এ ব্যাপারে মদন মেহত] যে আমাকেই 

সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে । আর আমার দিক থেকে বলতে গেলে, 
আপনার ছেলে শ্যামলের চাইতে উপযুক্ত পাত্র তো আমি কোথাও 
দেখতে পাইনে | এ প্রস্তাবে অমত ক'রবেন না, ভাই।৮ 
কথাটি রাষ্ট্র হইতে দেরি হয়নাই । একদল ঈর্ধাপরায়ণ জ্ঞাতি নরসি'র 
কাছে তখনি ছুটিয়! আসে । শ্লেষেরহরৈ বলে, “্নরস্সি, বলিহা'রি যাই 

তোমার চতুরতা দেখে। এদিকে দিন্ভিখারী বৈষ্ণব সেজে আছো, 
১৬৬ 



নরসি' মেহতা 

দেখাচ্ছো৷ কাঙালপন1। আর ওদিকে ছেলের বৌ আন্ছো মদন 
মেহতার মত ধনীর ঘর থেকে । তা যাই হোক, বড়লোক কুটুম্বের 
সঙ্গে পাল্ল। দিয়ে কাজ করতে পারবে তো ?* 

“কুটুন্ব ধনী, কিন্ত তাতে আমার কি আসে যায়” নরসি” সবিনয়ে 
নিবেদন ক'রেন। 

“না-_-নরসি', খুব আসে বায় । আমাদের নাগর ব্রাহ্মণদের একটা 

সামাজিক সম্মান আছে আর আছে কুলগৌরব। তুমি ষে তার হানি 
ঘটাবে তা আমর] হতে দেবন1। বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনন্ধে হলে, 

বড়লোকের মতই এ বিয়েতে তোমায় খরচ-পত্র করতে হবে। 

আমাদের বংশ গৌরবের এতটুকু হানি ঘটালে, তোমায় আমর! 
সমাজচ্যুত ক'রবো এ কথাটি যেন স্মরণ থাকে ।” 
সরল হৃদয় নরসি' এ মন্তব্যে বড় ভয় পাইয়া! গেলেন। মদন মেহতা 

প্রতিনিধি পণ্ডিতকে তিনি কথা দিয়! ফেলিয়াছেন । অথচ তাহার কাছে 

একটি কানাঁকড়ির সংস্থান নাই' বংশগৌরবের অজুহাত তৃলিয়। জ্ঞাত্চির। 
চাপ দেওয়া শুরু করিয়াছে । সমারোহের সহিত এ বিবাহ অনুষ্ঠিত না 
হইলে তাহার নিগ্রহের অবধি থাকিবে লা। এযে এক দহা সঙ্কট ! 

পত্বী মানেক-বাঈ সব কথা ধীরভাবে শুনিলেন, কহিলেন, “এজন্ত 

তুমি এত ভেবে মরছে! কেন। দ্বারকাধীশ রণছোড়জী ধার প্রভু, বন্ধু 
_তার আবার কিসের অভাব ? তুমি আজই রওন] হয়ে যাও । গিয়ে 

ঠাকুরকে সব খুলে বল । নিশ্চয় তিনি এর একটা বিহিত ক'রবেন।” 

এ প্রস্তাব শুনিয়া নরসি' তো মহা উৎসাহী । শ্রীবিগ্রহ রণ- 
ছেড়জীকে অনেকদিন দর্শনও করা হয় নাই। পরের দিন প্রত্যুষে 

উঠিয়াই রওন] হইলেন প্রাণগ্রভুর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের উদ্দেশে । 

দ্বারকায় পৌছিয়া কিন্ত মানেক বাঈর কোন কথাই নরসি'র স্মরণ 
রহিল না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে কখনো বা ভজনানন্দে কয়েকদিন 

অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে ঠাকুর একদিন তীহ্থাকে দর্শন 
১৬৭ 



ভারতের সাধক 

দিলেন। প্রেমমধুরকণ্ঠে তিনি কহিলেন, “নরপি', আর নয়, এবার 
নিজ গৃহে ফিরে যাও । সেখানে আমার অগণিত ভক্ত যে নির্ভর ক'রে 
থাকে তোমারই ওপর । গ্যাথো, মানেকবাইঈ ঠিক কথাই বলেছে। 

আমি তোমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু, ইহকাল পরকাল সকল কালেরই বন্ধু। 

হ্যা, এই ছুটোই আমি দেখবো] । তুমি ভেবে না, শ্যামলের বিয়ে 

ভালোভাবেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।” 
“তাই তো প্রতু, তোমান্ল কাছে আসার পর আমি যে ঘর- 

সংসারের কথা, সমন্তার কথ! সব একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম । 

ভাগ্যিস্ তুমি মনে করিয়েছো । আমি কাঙাল, রা ও অপমানের 
ভয় আমার নেই কিন্তু সবাই জানে, তোমার মত রাজরাজেশ্বর আমার 

প্রতিপালক, বন্ধু! দেখো, তোমার যেন কোন নিন্দে সমালোচনা 

না হয়। তা হলে প্রাণে বাচবোনা |” 

“নরসি, ভয় নেই, তা হবেনা । আরো জেনে রেখো, যার! 

একহাতে সংসারকে ধরে, আর একহাতে ধ'রে আমায়--তাদের ভার 

আমি নিতে পারিনে। অহমিকার প্রাচীর তুলে তারা আমায় দূরে 
সরিয়ে রাখে । যার! সব কিছু চিরতরে ত্যাগ ক'রে আমায় ছহাতে 

জড়িয়ে ধরে, তাদের সব ভার গ্রহণ না ক'রে আমার উপায় থাকে 

ন1। তুমি যে হুহাতে আমায়জড়িয়ে ধরেছো, নিয়েছে। একান্ত শরণ। 
তাই তো তোমার সব সমস্তার দিকে সতত রয়েছে আমার দৃষ্টি।৮ 

আশ্বস্ত হইয়া পরমানন্দে নরসি' জুনাগড়ে ফিরিয়া আঙিলেন। পুত্র 

শ্যামলের বিৰাহ অনুষ্ঠিত হইল যথাকালে এবং মহা সমারোহের 
সহিত । দ্রব্যসস্তার, লোকজন, বাগ্চভাগু, আলোকসজ্জা! কোন কিছুরই 
অভাব দেখ। গেল না। কে যেকাহার নির্দেশে কার সম্পন্ন করিয়। 

যাইতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জ্ঞাতি নাগর ব্রাহ্মাণেরা তো! 
কাও দেখিয়া হতভম্ব । কেহবলে, এসবনরপসি'র সিদ্ধাইর খেল! । কেহ 

বা বগে নর্সি'র ভক্ত শি্তের সংখ্যা আজকাল প্রচুর, তাহারাই 
প্রাণপগে সাহায্য করিয়াছে, এ বিপদ হইতে তাহাকে করিয়াছে উদ্ধার । 
*৯ ছুট 



নরমি' ষেহতা :. 

দীন দরিব্র ও অভ্ত্যজদের জন্ত নরর্সির করুণা ও ভালবাসার অস্ত 
ছিল না। বস্তরত তাহার হরিসভা-প্রাঙ্গণ ছিল সমাজের এইসব নিম্ন 
শ্রেণীর মানুষের এক বড় আশ্রয়, তাপিত লাঞ্ছিত জীবনের জুড়ানোর 

স্থান, শান্তির স্থান । 

সেদিন একদল দেহাত আসিয়। নিবেদন ক'রে, “প্রভূ, রোজ তো 

আপনার অঙ্গনেই আনন্দের হাট বসে আর হরিকথা হরিকীর্তনে 

সবাই পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের একান্ত ভাভিলাষ, একদিন আমাদের 
দেহাত পাড়ায়, আমাদেরই কুটিরে দি বন্থক। আমাদের এ 

মনোবাঞ্থ। কি পূর্ণ হবে? অছুৎ-দের মধ্যে গিয়ে কীর্তন-নর্তন করতে 
কি আপনি রাজী হবেন? ভয়ে ভয়েই আমাদের প্রার্থন। জানাচ্ছি। 
এখন আপনার যা অভিরুচি |” 

“সেকিরে? এসবকি বলছিস্”--বলিতে বলিতে সজল চক্ষে 

ভাবাবেগ কম্পিত দেহে নরসি' মেহতা আগাইয়া আসেন, প্রেমভরে 

আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন তাহার অস্পৃশ্ত দেহাত ভক্তদের। বলেন, কৃষ্ণ- 

সেবায় তোদেরই তে৷ সব চাইতে বড় অধিকার। আর তার বড় 

হুযোগও রয়েছে তোদেরই 1৮ 

অপার বিস্ময়ে দেহাতের দল প্রেমাবিষ্ট মহাপুরুষের দিকে 
তাকাইয়! থাকে । 

নরসি মেহত। বলিয়া চলেন, “ঠাকুরের কি কম কৃপা তোদের 
ওপর? তোদের তিনি অর্থ দেননি, দেনণি উচ্চ বর্ণের গৌরব--তার 
ফজে তোদের অর্থের অভিমান তেমনি জন্মেনি, জাতি কুলের অভিমানও 

আসতে পারেনি । এ কি কম সৌভাগ্যের কথা রে? তোরা নিধন, 
অন্তাজ--তাইতো৷ অহমিকার বেড়া তোরা টপকে যেতে পারিস, এত 

সহজেই, প্রাণ-প্রভুকে ধরতে পারিস বুকের মাঝে । দীন বলেই তো! 
দীনদয়ালের পরম প্রিয় তোরা । সেই তোদের মত ভক্তের অঙ্গনে 
গিয়ে কীন্তন ক'রবো, এ তো আমার ভাগ্যের কথা রে।' 

“তবে যাবেন তো গরু 1" 
১৬৯ 



ভীরতের সাধক 

“নিশ্চয় আমি যাবো বার বার যাবে। তোঁদের দেহাত মহল্লায় । 
প্রাণভরে সবাই মিলে/করবো সেখানে পরমপ্রভূর নাম গান ।”, 

পরের দিনই নরলি” মহ! উৎসাহে দেহাদ পলীতে সদলবলে গিয়। 

উপস্থিত। শত শত অস্পৃশ্য ভক্ত কষ্ণনামে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য ও 
কীর্তন করিতেছে, আর ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মা নরপসি' মেহতা তাহাদের 

মধ্যে দণগ্ডায়মান। ভাবাবেশে কখনে। অর্দবাহাজ্ঞান হারাইয়া 

ফেলিতেছেন, কখনো বা উদ্দীপিত হইয়া গাহিতেছেন প্রেমরসের নব 
নব পদ ও স্ততিগান। দেহাতদের মধ্যে ভক্তিপ্রেমের এক প্রচণ্ড 

জোয়ার সেদিন বহিয়া চলিল। 

রক্ষণশীল জ্ঞাতির', নাগর ব্রাহ্মণেরা, কিন্তু নরসি'র উপর মহা। ক্রুদ্ধ 

হইয়া উঠে । মারমুখ হইয়া! অনেকে সেদিন তাহার আঙ্গিনায় উপস্থিত 
হয়, উত্তেজিত স্বরে কহিতে থাকে, ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে, বিশেষ 
ক'রে শাস্ত্রবিদ্ নাগর-ব্রান্মণের কুলে জন্মে এ কি জঘন্য আচরণ 
তোমার নরসি”? নিজের বাড়ীতে কীর্তন-আসর বসিয়েছে, 
রাজ্যের যত অস্পৃশ্যদের ডেকে আনছো, এতেও এতকাল আমরা 

তেমন কিছু বলিনি । মুখ বুজে সহা ক'রে আসছি । এবার কিন্তু সব 

সহোর সীম! তুমি অতিক্রম করেছো৷। এ আমরা কিছুতেই চলতে দেবো 
না। এ রকম করলে নাগর-ত্রাহ্মণদের কেউ কি আর মান্ত করবে? 

“বেশ তো, আপনাদের কি হুকুম হয়?” 
“যে পাপ করেছ, তার তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র। তারপর সমাজের 

সবাইর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর তুমি দেহাত- 

দের সঙ্গে মিশবে না৷ 

“সে কি ক'রে হয়? তারা যে আমার হরির আপন জন-_- 

হরিজন। তাদের সঙ্গ কি ক'রে ত্যাগ করবো, বলুন ?”-_দৃঢ়কণ্ঠে 
জানাইয়া! দেন নরসি মেহতা । 

“বেশ, তা হলে ভুমি তোমার অগ্ভুৎ বন্ধুদের নিয়ে থাকো । আঙ্গ 

থেকে নাগর ব্রাক্ষণ সমাজে আর তোমার ঠাই রইলো। না । চিরতরে 
১৭০ 



নরসি' মেহতা! 

হলে তুমি জাতিচ্যুত।",--এই শেষ কথাটি বলিয়। দিয়া ক্রোধোন্দীপ্ত 
জ্ঞাতিরা বিদায় নিলেন । 

কিছুদিনের মধ্যেই জুনাগড়ের নাগর ব্রাহ্মণ সমাজের কোন ধনী 
গৃহে এক বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বল! বাহুল্য, এই উৎসবে 
নরসি'কে নিমন্ত্রণ ক'র! হয় নাই । একঘরে লোৰকে ভোজ্নে আহ্বান 

জানাইয়! কে আবার বিপদে পড়িতে যাইবে? 

বিবাহ সাড়ম্বরে অনুচিত হইয়া! গিয়াছে । এবার ভোজন পর্বব। 

সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সবাই মিলিয়া পঙ.তি ভোজনে বসিয়াছেন। 

উপাদেয় বহুতর চব্যচোষ্য লেহাপেয় পরিবেশন কর! হইতেছে। 
সর্বত্র শোনা যাইতেছে দীয়তাং ভোজ্যতাং রব । হঠাৎ এই আনন্দময় 

পরিবেশে ঘটিল এক বুহৎ ছন্দ পতন। ভোজনরত নাগর-ব্রাঙ্মণেরা 

প্রত্যেকেই সবিশ্ময়ে দেখিতেছেন__-তাহার পাশে উপবিষ্ট এক একটি 
অস্পৃশ্য দেহা'ত। এ কি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য | প্রত্যেকটি নিমান্ত্রত ব্যক্তিই 
ইহার প্রত্যক্ষদশা ! ছুযুৎ মাগী রক্ষণশীলের দল ঘৃণায় বিস্ময়ে শিহরিয়া 
উঠিয়াছেন। ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া জজ্জানত নয়নে তাড়াতাড়ি 

তাহারা একযোগে উঠিয়া দাড়াইলেন। 

জল্পনা কল্পন। শুরু হইয়! গেল। ব্যাপার তো বড় সহজ নয়। 

পউ তি ভোজনে বসিয়া সমাজের এতগুলি লোক একসঙ্গে যে ইন্দ্রজাল 
প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাকে তো হাক্কীভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না! 

সমাজের অন্তম প্রধান চিন্তিত স্বরে সবাইকে কহেন, “গ্ভাখো।, 

আমরা এতগুলো লোক আজ এখানে যে অলৌকিক দৃশ্য দেখলাম, 
তা সত্যই বিস্ময়কর | তোমরা যে যা-ই বল, আমাদের নরসি মেহতা 
যে একজন ভক্তিসিদ্ধি মহাপুরুষ এবং অতি অদ্ভুত ধরণের সিদ্ধাইসমূহ 
যে তার করায়ত্ত, একথ। মেনে নেওয়৷ ছাড়া উপায় নেই। দেশের 

শত সহস্র লোক আজ তার পায়ে এসে উপুড় হয়ে পড়ছে, তার 
অঙ্গনে ভিড় জমাচ্ছে -ভেতরে একটা এশী শক্তি না থাকলে কি 

ক'রে এটা সস্তব হয় ?” 
১৯৭১. 



ভারতের সাধক 

“বেশ তো! এখন তা হ'লে আমাদের কি করা উচিত, তাই 
ব'ল।৮-__অনেকেই সমস্বরে প্রশ্ন করেন । 

“তা হলে, চল সবাই মিলে নরসি'র কুটিরে। তাকে জানিয়ে 
আপি-_-আমরা তার উপর বড় অবিচার করেছি । অত্যাধিক কঠোর 

হয়েছি । এজন্য আমরা অন্কতপ্ত । আরে! বলে আসি- আজ থেকে 

সে আর জাতিচ্যুত নয়। আমাদের সকল কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে 
আগের মতই যোগদান ক'রতে পারবে। 

সেদিন হইতেই নরসি' মেহতা সসম্মানে নাগর ব্রাহ্মণদের সমাজে 

আবার গৃহিত হইলেন । 

. প্রেমানন্দ প্রভৃতি গুজরাটী কবিরা নরপ্সি মেহতার অলৌকিক 

জীবন সম্পর্কে আরও ছুৃইটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
নাগর ব্রাহ্গণের পওক্তি ভোজনের দিন যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে 

লোকমুখে দেশের সর্বত্র তাহ! ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে জুনাগড়ের 

রাজ] রায় মাগুলিকও এ কাহিনী শুনিতে পান। 
কৌতুহলী রাজ। একদিন দূত পাঠাইয়। নরর্সি মেহতাকে উহার 

প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান এবং নরসি ও সদঙ্গবলে উপস্থিত হন । শুরু 

হয় তাহার সগ্থ-রচিত রসমধূর পদের কীর্তন গান। রাজ্সভায় 
আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে । 

কীর্তন সাঙ্গ হইলে রায় মাওসিক কহেন, “ভত্ত-কবি, আপনার 

কীর্তন পদ শুনে আমর] খুবই তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার নিজের 
দিক দিয়ে একটা অন্থরোধ আছে, সেটা আপনাকে রাখতেই হবে 1” 

“কি অন্থবরোধ, বলুন রাজাসাহেব |” 

“আজ আমার জন্মদিন । আলার ইচ্ছে এখানে বসেই দ্বারকাধীশ 

রণছোড়জীর প্রসাদী মাল! পেয়ে ধন্ত হই। আপনি রণছোড়জীর 
চিন্তিত সেবক, ভক্তসিদ্ধ সাধক । এখনি এখামে বসে আপনি আমায় 

এঁ মালা এনে দিন্।” 
১৭২ 



নরসি' মেহতা! 

“সে কি রাজাসাহেব! তাকি ক'রে হয়? আমি দীনহীন ভক্ত, 

প্রভুর প্রসাদী মাল। দ্বারকা থেকে এখুনি আনাবো, এমন শক্তি 
আমার কই ?”--করজোড়ে নিবেদন করেন নর” মেহতা! | 

রায় মাগুলিক উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তীক্ষস্বরে কহেন, 

'নরসি' মেহতা, আপনার সিদ্ধাইর খ্যাতি আমি শুনেছি । নাগর 

ব্রাহ্মণের তাদের বিবাহ সভায় সে অত্যাশ্চধ্য দৃশ্য দেখেছে, আপনার 
অলৌকিক শক্তির ষে প্রকাশ ঘটেছে তা তো৷জুনাগড়ের কারে! 
অবিদিত নয়। আপনি আমায় এড়াতে চে্ট। করবেন না মনে রাখবেন, 

আমি রাজা- আপনি প্রজা । তাছাড়া, রাজার আদেশ বা অনুরোধ 

ন1 রাখলে দণ্ড পেতে হয়, তা কি আপনার জানা নেই ?” 

নরসি" প্রমাদ গনিলেন। পম প্রভুর একান্ত সেবক হয়ে 

দীনভাবে দিন গুজরাণ করছেন তিনি । সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তির 

প্রকাশ দেখবার মত মনোবৃত্তি তীহার কোন দিন হয় নাই! এ কি 
সঙ্কটে প্রভূ রণছোড়জী আজ তাহাকে ফেলিলেন ? 

যুক্তকরে কহিলেন, “রাজাসাহেব, আমি সত্যি বঙ্গছি, আমার 

তেমন কোন অলৌকিক শক্তি নেই । আর তা থাকবেই বা কেমন 
করে? নিজের যা কিছু আশা-আকাজ্ক', শক্তি-সামর্থ ছিল তা সবই 

যে নিবেদন করে দিয়েছি আমার ঠাকুরের চরণে । আর তো৷ সে সব 

ফিরিয়ে আন। যায় না! আমায় আপনি মাপ করুন। এখানে বসে 

দ্বারক। থেকে রণছোড়জীর প্রাসাদী মালা নিয়ে আস1আমারসাধ্যনয় 1” 

রায় মালিক এবার রোষে গজিয়া উঠিলেন । কহিলেন, “নরসি" 
মেহতা ! রাজ্যের সবাই বলাবলি ক'রে-আপনি ভক্তিসিদ্ধ সাধক। 

অত্যাশ্চর্য্য বিভৃতি নাকি আপনার করায়ত্ত। তা যদি সত্য হয়, তবে 
আপনি দেশের রাজাকে-__আমাকে, এই সিদ্ধাই দেখাতে বাধ্য । আর. 

যদি আপনার সে অলৌকিক ক্ষমতা না থাকে, তবে যারা আপনার 

সম্বক্ধে এসব কাহিনী রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের নিরস্ত করছেন না! কেন? 

কেন জানাচ্ছেন না তীব্র প্রতিবাদ ?” 
& ৃ ৃ ১৭৩ 



ভারতের সাধক 

“লোকে কে কোথায় আমার নামে কি বলছে এ নিয়ে আমার 

'-মাথাব্যাথ1! যে এতটুকু নেই। রণছোড়জীর দীন ভক্ত আমি-_নিজের 

কুটিরে বনে তার নাম কীর্তন করি, ক্রন্দন করি, আর ফেলি আমার 

অশ্রজল । এছাড়। তো আমার আর কোন পরিচয় নেই,রাজাসাহেব 1” 
“এ সব ভগ্তামীর' কথ। শোনবার সময় আমার নেই । আজ রাতের 

অবশিষ্ট কাল আপনাকে থাকতে হবে কারাগারে । ওখানে বসে 

নিভৃতে চেষ্টা করুণ, রণছোড়জীর প্রাসাদী মালা আমায় এনে দিন। 

নতুবা কাল প্রভাতে আমার আদেশে হবে আপনার মৃত্যুদণ্ড । 
সার] রাজসভ! কাপিয়া উঠে রায় মাগ্চলিকের এই দৃপ্ত ঘোষণায় । 

রাজার আদেশে বক্ষীরা তখনি নরসি'কে ধরিয়া নিয়া যায়, আটক 

কৰ্রিয়) রাখে পার্্ববত্তী বন্ধীশালায়। 

আদেশ রক্ষিত না হইলে প্রাণদণ্ড, ইহাই রাজার নির্দেশ । কিন্তু 

প্রাণের ভয়ে নরসি' ভীত নহেন, ইষ্টদেবের চরণ ছুখানি ধ্যান করিতে 

করিতে প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

বিশাল লৌহুকপাট সশবে' বন্ধ হইয়া গেল! করঞ্জোড়ে 

স্মিতহাস্তে নরসি' এবার রণছোড়জীর উদ্দেশে কহিলেন, “কারা 

প্রাচীরের অভ্যন্তরে আমায় পাঠিয়ে দিয়ে ভালোই করেছ প্রভু । 

এবার তোমার দীনভক্ত নরসির আশে পাশে এমন কেউ নেই যে 

তাকে বিভ্রান্ত করবে, মায়াপাশে আবদ্ধ করবে । এবার বন্দীশালায় 

নির্জন কক্ষে বসে সর্বব মনপ্রাণ দিয়ে তোমারই স্মরণ মনন করবো । 

করুণাঘনরূপে তুমি আবিত হবে আর মুখেমুখি থাকবো শুধু আমরা 
গুজনে-__নরসি'র প্রাণপ্রভু আর নরপসি । বে প্রভু, একটা প্রার্থনা 
আমি জানিয়ে রাখি । তোমার ইচ্ছায় রাজ্যের সবাই জেনে গেছে 

নরর্সি তোমার চির শরণাগত, তোমার কুপাসিদ্ধ ভক্ত। রায় 

মাগুল্িকের কাছে ভক্ত নরসি র মান রক্ষা ক'রে তোমার শরণাগতি 
তত্ত্বের জয় ঘোষণা ক'র প্রত ।” | 

রাত্রি প্রভাত হইলে পাত্রমিত্রসহ রায় মাগুলিক কারাকক্ষের 
১৭৪ 



নরসি' মেহতা 

সম্মুখে আসিয়া ধ্রাড়াইলেন। চারিদিকে ভক্তজন ও কৌতুহলী নর- 
নারীর ভীড়। দ্বার খুলিতেই দেধা! গেল, ভাবাবিষ্ট নরনি* মেহতা! 
ঠাকুরের নাম নিয় উন্মত্তের মত নর্তন কীর্তন করিতেছেন । আর পরম 
আশ্চার্ধ্যর বিষয়, তাহার ছুই হস্তে বিধুত রহিয়াছে রণছোনজীর দুইটি 
সৃবৃহৎ মালা । 

রাজপুরোহিতেরা আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এই তে! 
দ্বারকাধীশের প্রসাদী মালা ! জয় প্রভু রণছোড়জীর জয়, জয় ভক্ত 
নরসি' মেহতার জয়।” কারাকক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান জনতা! তখন 

আনন্দ কলরবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। 

কিছুদিন পরের কথা । জুনাগড়ের এক বড় বেনিয়া সেদিন হস্তুদস্ত 

হইয়া নরসি' মেহতার কুটীরে আসিয়! উপস্থিত। ব্যগ্রত্বরে কহিল, 
মেহতাঁজী, একটা বড় সঙ্কটে পড়ে আপনার কাছে শরণ নিচ্ছি। 

আমায় আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে ।” 
“সক্কটত্রীতা তো। অমি নই, ভাই, ত্রাত। হচ্ছেন আমার ঠাকুর 

রণছোড়জী । তা আপনি কেন এত চঞ্চল হয়েছেন, বলুন।” 
“তবে সব কথা খুলে বলছি! বেট-দ্বারকার বন্দরে একজন বড় 

শেঠকে আমায় কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। নিগ্ধীরিত যে সময় 
রয়েছে, ভার আগেই দিতে হবে। ক্বিস্ত এখন দ্বাজ্যের সীমান্ত, বেট 
্ব'রকার পথে খুব যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে ' এসময়ে এতগুলো স্ব্ণমুদ্র। সঙ্গে 

ক'রে নেওয়া সমীচীন নয় । আমি চাই, এখানে আমি এ অর্থ কারুর 

তহবিলে জমা দিয়ে দিই, আর দ্বারকায় পৌছে তার কোন স্থানীয় 

প্রতিনিধির কাছ থেকে তা গ্রহণ করি । দ্বারক। থেকে বেট দোরকার 

বন্দর কাছেই, টাকার লেনদেন সহজেই সেরে নিতে পারবো] ।% 
“তা, আমায় দিয়ে তোমার এ কাজে কি সাহায্য হবে ?”--প্রশ্ন 

করেন নরসি' । 
“আপনিই তো। একমাত্র ব্যক্তি ধিনি একাজ আমায় ক'রে দিতে 

প্রারেন।” | 
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ভারতের সাধক 

“কিছুই বুঝতে পারছিনা? সব খুলে বলুন 1” 
“তবে শুনুন, কি ভাবে আমার কার্ধ্যসিদ্ধি হবে, তা বলছি। 

নরসি"' মেহতা, সবাই জানে-_ _দ্বারকাধীশ রণছোড়জী আপনার,পরম 

বন্ধু, আপনার যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করতে তিনি সদাই প্রস্তত। 
বলুন, আমার একথা ঠিক কিনা ?” 

“তা, একথা মিথ্যে নয়, তিনি আমার প্রাণপ্রভু, প্রাণবন্ধু তাতে 

সন্দেহ কি ?'-স্মিতহান্তে উত্তর দেন ভক্তগুবর। 

. “তা হলেই আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। দেখুন আমি 

প্রস্তাব করছি কি-আপনার কাছে আমি পাচ হাজার স্বণন্থদ্রা জম! 

ক'রে দিচ্ছি। তার বদলে আপনি আমায় একট। চিরকুটে স্বীকৃতিপত্র 
লিখে দিন যে, আমি দ্বারকায় পৌছুলেই আপনার বন্ধু ্বারকাধীশ 
বিগ্রহ আমায় এ পরিমাণ স্বর্সুদ্রা! দ্রিয়ে দেবেন | তা হলেই আমার 
কাজট হুসম্পন্ন হবে। অন্যথায় আমার ব্যবস! কিন্তু একেবারে 

লাটে উঠবে ।» 

প্রস্তাব শুনিয়া নরসি' মেহতা] তো বিস্ময়ে হতবাক । এ আবার 

কি রহস্যের কথা । জগতঅষ্টা জগৎপতি যিনি, তিনি এসে শেষটায় 

বেনিয়ার সঙ্গে হাতচিঠা মারফত অর্থের লেন-দেন করিবেন ? 

. বেনিয়া কিন্ত নসসিকে আর কোন কথা বলার অবকাশ দিলন]! 

যুক্ত করে কহিল, “মেহ'তাজী, এ ব্যবস্থা ছাড়া আমার কারবার রক্ষার 
আর কোন উপায় দেই। আমি আপনার শরণাগত আশ্রিত, আমার 

দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভু কিষণজী, মাপনার মর্যাদার খাতিরেই আমার এ 

অনুরোধ রক্ষা করবেন। 

নরপি' কিছু বলার আগেই বণিক নিজের দ্বরণমুও্রার থলিটি তাহার 

হাতে গু'জিয়া দিল, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল! দ্বারকার অভিমুখে । 

কথিত মাছে, এ বনিক দ্বায়কায় পৌঁছিতে না পৌছিতেই এক 

স্টামল কিশোর তাহার সঙ্গে আসির! ব্যস্ত সমস্তভাবে সাক্ষাৎ করেন। 

কহেন, “ভাই তুমি কি আমাদের নরদির বন্ধু? দ্বর্ণমুদ্রার থলিটির 

১৭৬ 



নরসি যেহত। 

জন্যই তে! তুমি অপেক্ষা করছে । এই নাও, নরসি র কাছে যা দিয়েছিলে, 

তার সবটা ঠিকমত এখানে রয়েছে ।” 

জনশ্রুতি আছে, পরম কারুণিক ঠাকুর সেদিন তাহার শরণাগতের 

মান রাঁখিয়াছিলেন এমনিভাঁবে, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি"র খ্যাতিকে 

করিয়াছিলেন স্থপ্রতিষ্ঠিত। 

গুজরাটের ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ নরসি মেহত। বিরাজিত 

ছিলেন দীর্ঘকাল এবং এই কালের মধ্যে তাহার ধশ্মসভা এ কীর্তবন- 

আসরের প্রভাব এবং ভক্তিরসাত্রক পদসমুহ রাজ্যের দিকে দিকে 

ছড়াইয় পড়িয়াছিল 

দীর্ঘ আশী বৎসর কাল পবন জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবনে 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কয়েকটি গুরুতর শোকের আঘাত । পতী খানেকবাজঈ 

ও পুত্র শ্যামলের দেহান্ত হইল । কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, এই মন্মাভেদী 

আঘাত বীতরাগভয়ক্রোর্ মহ।ত্বাকে একটুও বিচলিত করিে পারে 
নাই। শেকে থাহারা তাহাকে সান্তন। দিতে আসিত তাহাদেরই বরং 

তিনি বুঝাইতেন “জানতো, এই আঘাতের ভিতর দিয়েই ভগবাস চাপ 

ভক্তের পরীম্ষী--এই আঘাতের মধ্য দিয়েই চূর্ণ হয় অহমিকাব প্রাকার 
প্রভু আর আশ্রিত হয়ে যাঁয় একাবীর ।” 

সাধবী স্ত্রী মানেকবাঈএ বিয়োগ ঘটিলে, খ্বহস্তে তাহাকে চিতায় 

তুলিয়া দিয়া আসিয়া নরসি মেহতা রচনা করিয়াছিলেন কু স্কৃতির এক 

অপূর্বব পদ । ভক্তগণসহ সারা রাত্রি সেই পদ তিনি গাহিয়াছিলেন 

কুষ্ণরসাবেশে উন্মত্ত হইয়া । 

অকালে তাহার পুত্র শ্যামলের প্রাণবিয়োগ ঘটে এবং তাহার পর 

আসে এক বড় ছুর্দৈ--_কন্যা কুঁয়রব1ঈর জীবনে পৃতিত হয় বৈধবোর 
নির্মান আঘাত। পর পর এই প্রচণ্ড আঘাতেও মহাসাধক নরসির 

মনোলোকে কোন বৈলক্ষণ[ দেখা যায় নাই। 

অন্তরঙ্গ ভক্তের! একদিন তাহাকে প্রশ্ন করেন, “প্রভূ, আপনি কৃষ্ণের 
ভা. সা. (৭) ১২ ১৭৭ 
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একান্ত আপন জন। আপনার ওপর কেন উপধুর্ঠপরি দৈবের এমন 

নিষ্ঠুর আঘাত ?” 
“বলেছি তো, আঘাত নয়, এ যে প্রাণগ্রভুর পরীক্ষা গ্রহণ । যাঁকে 

দিয়েছেন ভজন সাধন, যাকে দিয়েছেন সিদ্ধি, পরীক্ষা দেবার শক্তি ষে 
শুধু তারই রয়েছে। কৃষ্ণ কৃপা ক'রে এ জীবনে কিছু দিয়েছেন, তাই 
পরীক্ষাও নিচ্ছেন এমনি ভাঁবে”__ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন মহাত্মা নরসি 
মেহতা । 

আবার বধিত হয় প্রশ্ন, “কি আশ্চর্য্য! আত্মপরিজনের এই মৃত্যু 
এই বিরহ-ব্যথায় আপনার চোখে নেই একবিন্দু শোকাশ্রু। একি 
অদ্ভুত আচরণ আপনার ?? 

“ভাই, কৃষ্ণ আমায় যে ভাবে তৈরী করেছেন, তাতে এই আচরণ 

ছাড় আমি কি করতে পারি ? কুষ্ণকুপায় আমি যে দিনরাত উপলন্ধি 

_ করেছি__আমার এই দেহমণ প্রাণ, আমার আত্মপরিজন বন্ধু বান্ধব 

সবাই উদ্ভূত হয়েছে কৃ থেকে, আবার মিলিয়ে গেছে সেই কৃষ্ণে। 

তবে কোথায় আমার ক্ষোভ, কোথায় আমার নিরানন্দ ? আমার জগৎ 

কুষ্ণময়-_সেখানে বাইরে তো কেউ নেই !” 

অশীতিপর বর্ষে স্থপরিণত বয়সে নরসি মেহতা একদিন অন্তরঙ্গ 

ভক্তদের নিকটে আহ্বান করিলেন । কহিলেন, “আমার অপ্রকট হবার 

নির্দিষ্ট লগ্লটি সমাগত। তোমরা সবাই প্রাণভরে এই শেষ সময়ে 
আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও-_ 

স্থখ সংসারী মিথ্যা করী মানজো, 

কৃষ্ণ বিন! বীভু সর্বব কা্টু'। 

_বিশ্ব প্রপঞ্চের স্তরে স্তরে 

যত কিছু স্থুথ আর আনন্দ, 

সবই যে অলীক-_-সবই ছায়াময়। 
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নরসি মেহতা 

আমার পরাণ প্রভূ কৃষ্ণজী বিনা 
আর সবই ঘে ক্ষণস্থায়ী,_বুছদেরই মত। 

স্বরচিত পদটির্ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে মহাপুরুষের 
নয়ণ দুইটি মু্দিত হয়, চিরতরে ধরাধাম তিনি ত্যাগ করেন। ভজনমন্ত 
অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে দুঃসহ শোকের কৃষ্ণ-ছায়া। 



ধু জড় ছে 

“বাবাজী, ইয়ে বাঙালী বাবাজী | খাশা লীনা ছোড় কর প্রাণ কেও 

দে রহ হো% এ ক্যায়সা বাথ? আরে থোরাসে ছুধ তো পা লেও 

(মর বাৎ তো স্থনো %, -কাম্যবনের গহন অঞ্চলে, ঝুপড়ির সম্মুখে 

ট।ড়!ইয়া ব্রজমাধী বারবার অনুনয় করিতে থাকে । 

ব্রজমগ্ডলের এই বনে কুচ্ছুবতী বৈষ্ব সাধক জয়কুষ্ কয়েকদিন 
য'ব€ প্যানমগ্র- নীরব নিস্পন্দ, বাহাজ্ঞান বিরহিত। দিনের পর দিন 

'ধভভ'ে কাটিয়া যাইতেছে, এই ডাকাডাকি তাই তাহার কাণে পশিল 
না| 

এবার শুরু হয় রমণীর চীৎকার আর সো্গোল । ধ্যান ভাঙ্গিয়। যায়. 

জগ্পচফ্ত ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করেন । ম্যাগ পাইয়া বরমণী 

উ।হ*প মুখ বিবরে ঢালিয়। দেয় পাত্রস্িত দুপ্ধবাশি 
সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণের হুই গণ্ড বাহিয়া নামিয়' আসে অনল ঢল. 

ডুকবিয়া কাদিয়! উঠেন, “মায়ী, এ তুমি আমার কি করলে ' তুচ্ছ এই 

(নহট1 জীইয়ে রাখার জন্য দুলভ লীলা-দর্শনে টেনে দিলে ছেদ?" 

দপুভঙগীতে ব্রজ্বাসিনী বলিয়া উঠে, «“শোন্ বাবাজী, শ্ীমতীর 

হুকুম রয়েছে আমার ওপর ! এ কাম্যবনে এসে উপবাসী থেকে 

'কাঁন সাধু যেন দেহপাত না ক'রে | ওরে, দেহের আধারটাকে বাঁচিয়ে 

ব-জ তবে তে! তাতে ধরতে পারবি ভজনসিদ্ধির পরম রস। তুই 
ডাবিসনে, রাধা কিষণজীর নিত্যলীল! তুই দর্শন করবি জীবন ভোর । 
'অ'মি বল্ছি__মনক্কামন1! তোর পূর্ণ হবে ?” 

_ স্বর্গীয় হাসির চমক লাগাইয়া ব্রজময়ী ঝুপড়ি হইতে সরিয়া আসে, 

অকস্মা গভীর অরণ্যে কোথায় অনৃশ্য হইয়! ধায় । 
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সিদ্ধবাব! জয়রুষ্দাস 

অনাস্বাদিতপূর্বব, অপ্রাকৃত আনন্দের ঢেউ বারবার দোল দেয়, 

সাধক জয়কৃঞ্চের সার! দেহমনে, সার! সত্তায়। ভাবিতে থাকেন, কে 

এই ব্রক্গবাসিনী ? ইনি তো মানবী নন? তবে কি সিদ্ব-অধুযুষিত 

এই পবিত্র কাম]বনের অধিষ্ঠাত্রী ? নাঁ_আ'র কোন দেবী কুপ! করি] 
সশরীরে হইয়াছেন আবিভূর্ত ? 

কঠোর সাধনে বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবার বিশ্রাম চাই । 

ঝুপড়ি মেঝেতে জয়কুষ্ণ দেহটি এলাইয়া দেন, তারপর অল্প সময়ের 

মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন গাঢ় নিদ্রায়। এ সময়ে স্বপযোৌগে দেখেন, 
জেযা তির্মগ্ডলের মধ্যবপ্তিনী এক দিব্য নারীমুত্তি তাহার দিকে ত'কাইয়! 
ন্েহমধুর হাস হাসিতেছেন। 

দেবা ভহাকে কহিলেন, “বাবাজী, আমায় তুমি তখন চিন্তে 

পারোনি। আমি বৃন্দ'দেবী। যে কথা তোমায় বলে এসেচি. জা 

সত্য হবেই । মধুর ভজনের যে পরম সাধনায় তুমি ব্রতী, তা সফল 
হবে। গুরুর আদেশে কুচ্ছ ব্রত এতদিন কম করে নি। ক'মাবনে 

এসে পৌচেছো৷ তোমার বৈষ্ঞবীয় সাধনার শেষ স্তরে । এবার রাধ।ব শীব 

কৃপা পেতে আর দেগী নেই। তবে, বাছ, তোমার এখানকার স *নে 

কঠে।রতার আর দরকার হবে না '» 
অলুকালের মধ্যেই সাধক জয়কুষ্ণ আগুকাম হন, রাগানুগা ভজন্বে 

সিদ্ধি হয় তাহার করায়ন্ত , তারপর ধীরে ধীরে, শুধু কাম্যবনের সাধুদেব 
মধ্যেই নয়, সারা ব্রজ্জনগুল এই গৌড়ীয় বৈষ্বের সাধনৈশ্বষ্্যের 

খ্যাতি গ্রচার্িত হইয়? পড়ে । অতঃপর উচ্চকোটির বৈষ্ণব জাধকেবাও 

দলে দলে তাহার চরণে আসিয়া আশ্রয় নিতে থাকেন। ইহাদের 2ধো 

উল্লেখযোগ্য__গোবদ্ধনের কৃষ্ণদাস, সূর্ধ/কুণ্ডের মধুন্থদন দাস প্রভাতি 

ভক্তিসিদ্ধ বাবাজীগণ। 

গুরুর দুইটি আদেশ ছিল সাধক জয়ুকৃষ্ণের উপর | বঙগিয়াছিলেন, 
“বস, প্রেম সাধনার শ্রেঠ ফল পেতে হলে, রাগানুগ! ভজন্বে 
পরমপ্রাপ্তি লাভ করতে হলে, দেহমনকে আগে থেকে বৈরাশ্যের 
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আগুনে দগ্ধ করে নিতে হবে। কুচ্ছসাধন করতে হবে সনাতন 

গোস্বামীকে আদর্শ ক'রে, সাঁধন-জীবনের প্রথম পাদে ধিনি এক 

রৃক্ষতলে একরাত্রির বেশী অতিবাহিত করেননি, ধার প্রতিদিনকার 

আহার-_শুকৃনে। অদ্ধদগ্ধ আডাকড়ি-_-আজো! মদনমৌহশের প্রধান 

ভোগ প্রসাদ বলে গণ্য হয়ে আছে? পরমারাধ্য গুরুর অপর নির্দেশ, 

“জয়কর্, বাঁর বৎসর কৃচ্ছ সাধনের পর তুমি কাম্যবনে গিয়ে ধ্যান 

ভজন করো । বনু সিদ্ধ তপত্বীর তপস্তায় পবিত্রীকৃত এই অঞ্চল 

সেখানেই মিলবে তোমার গ্রাথিত পরমবন্তু ৷” 

সধক' জয়কৃষ্ণ অক্ষরে অক্ষরে একথ' পালন করিয়াছেন । কঠোর 

্রঙ্গচর্ষা এবং দৈন্য ও বৈরাগ্যের সাধন শেষে, এবার আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন ব্রঞ্জমগ্ডলের কাম্যবনে । বৈষ্ণবীয় সাধনার পরম সাঁফলে;র 

দ্ব€র আসিয়। তিশি দাড়াইলেন, সিদ্ধদেহে নিত্যলীলা নিত্র্শনের 

বিরল সৌভাগ্য উপস্থিত হইল তীহার ত্যাগ-তপন্ত পুত সাধণজীবশে 

অফ্ট'দশ শতাব্দীর শেষ দুইপাণ ব্যাপিয়া কাম)বনের সিদ্ধবাবারূপে 

ব্রজমগ্ুলের বৈষুবসমাজে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেশ। আশ্রয় 

দ্রিজেন অগণিত বৈষ্ণব সাধু ও ভক্ত গৃহস্থকে | 

অফ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে, পশ্চিম বঙ্গের এক সাধননিষ্ঠ 

বৈষ্ণব পরিবারে সিদ্ধবাঁবা জয়কুঞ্ণ দাস ভূমিষ্ঠ হন। সহজাত সাত্বিক 

সংস্কার এবং নিজ গৃহের ভজন সাধনময় পরিবেশ বাল্যকাল হইতেই 

তাহার জীবনকে করিয়া তুলিয়াছিল কুষ্ণময়। তারপর উত্তরজীবনে 

ব্র্মমণ্তলের পরম পবিত্র কাম্যবনে উপনীত হইয়া তিপি ব্রতী হন 

দুঃসহ কৃচ্চু ও ভজনময় তপন্তায়। সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর দর্শন 

লাভ ঘটে এই কাম্যবনেরই এক নিভৃত অরণ্যে এবং এখাশে গুরু 

নির্দেশিত পন্থায় সাধন করিয়। প্রাপ্ত হন ইফ্টদেব ব্রজেজ্্রনন্দন ও 

মহাভাবময়ী প্যারিজীর দর্শন | 

সে-বার কাম্যবনের বিচেল্লীবাস নামক এক নির্জন স্থ'নে তিনি 

ভঙ্রনপাধনে রত রহিয়াছেন। বাবাজীর সাধনৈশ্বর্ষ্যের খ্যাতি শুনিয়া 
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ঢাকা নগরীর নিত্যানন্দ বংশোষ্তব এক ভক্ত বৈষ্ণব, নবকিশোর 

গোস্বামী, তাহার কুটিরে আসিয়া! উপস্থিত। সঙ্গে তাহার উপাস্ত বিগ্রহ 

শীরাধামদনমোহন |. কয়েকদিন বাবাজীর সঙ্গম্থখ উপভোগ করার 
পর গোস্বামীজি দেশে ফেরার উদ্ভোগ করিতেছেন । হঠাৎ, সেদিন 

ইষ্ট বিগ্রহ স্বপ্নরধোগে বলিলেন, “ওগো গোস্বামী, আমি তোমার 
এতদিশকার সেবায় খুবই তুষ্ট হয়েছি সন্দেহ নেই । কিন্ত এখান থেকে 

যে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। স্থির করেছি, জয়কু্ণ বাঁবাঁজীর 

সেবাই আমি কিছুদিন গ্রহণ করবো ।” ? 
নবকিশোর চমকিয়া উঠিলেন, হঠাত একি নিষ্করুণ বিচ্ছেদের কথা 

গীকুরের মুখে ? অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া কহিলেন, “প্রভূ, আমার সাধ্যমত 

তোমার সেবা করেছি এতকাল, এ যে আমার পরুম সৌভাগ্য । এখন 

তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছে, যাও। কিন্তু এই নিষ্ষিঞ্চন বৈঞুবের 

কুটিরে, জনমানবহীণ এই অরণ্যে তোমার সেবাপুজ কি ধরে চলবে, 

তা ভেবে পাচ্ছিনে 1? 

“ওগো, এই নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণব যে আমাকেই তাঁর পরম কাম্য ধন 

বলে এতকাল তপস্তা করে এসেছে । তার সেবায় আমার কষ্ট হবে 

কেন? এখানকার ব্রজবালারা আমার দেখাশুনা ঠিকই করবে! 

তাছাড়া, আসল কথাটা কি জ্ঞানো, আমার সেবাপূজা নিয়ে শা থাকলে 
তোমাদের সিদ্ধ বাবাজীর দেহ থাকবে নাঁ। এ দেহ দিয়ে আমার 

ভক্তদের কাজ আছে । নবকিশোর, তুমি দুঃখ করো না| আমি এবার 

এখানেই থেকে যাচ্ছি ।” | 

প্রত্যাদেশের কথ শুনিয়া জয়কৃষ্ণ বাবাজীর আনন্দের আর অবধি 

নাই। পরদিনই মহা উৎসাহে শ্রীবিগ্রহের জন্য এক নূতন কুটির তিনি 

বাঁধিয়। ফেলিলেন। বদ্ধানহীন নিঃসঙ্গ তপস্যাময় জীবনে এবার আসিল 
ইন্টসেবা ও জনকল্যাণের পাল । ধীরে ধীরে বাবাজী মহারাজের 

ব্যক্তিত্ব ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল নিগৃঢ় রাগাত্মিক' 

ভজনের এক বৈষ্বগোষ্ঠী। 
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কিছুদিন পরের কথা। এক তরুণ বৈষ্ণব জাধক সেদিন বাবাজীর 
ভজন কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তীহার একান্ত বাসনা, 

সিদ্ধবাবাজীর সেবা পরিচর্যায় দিনাতিপাত করিয়া আপন জীবন ধন্য 
করিবে। ভগবান আজ যেন স্থযোগ মিলাইয়। দিলেন-_-নবলব্ধ বিগ্রহ 
রাধামদনমোহনের সেবার দায়িত্ব ইহার উপর দিয়! বাবাজী মহারাজ 

এবার নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। শ্রীবিগ্রহ ও সিদ্ধবাবা-উভয়ের 

সেবায় তরুণ বৈষ্ণব নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিলেন। বলা বাহুল্য 
বাবাজী মহারাজের কৃপালাভে এই একনিষ্ঠ সেবকের বেশী দেরি 
হইল ন]। 

কিছুদিন পর বাবাজী একদিন প্রসন্ন মধূরকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, 
তুমি নিগু় কৃষ্ণ ভজনের যে'গ্য অধিকারী । তোমায় আমি বাগানুগা 

সাধনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবো । কিন্তু তার আগে জানা দরকার, তোমার 

গুরুপ্রণালী কি? তা তোমার জানা আছে কি?” 

তরুণ বৈষ্ঞব সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, “প্রভূ, এ সম্বন্ধে তো আমি 
কিছুই জানিনে ? আমার গুরুদেবকে একথা কখনো আমি জিজ্ঞেসও 

করিনি কোনদিন ?” 

“সাধনার পথে, পরস্পর ক্রমে সিদ্ধ গুরুদের আনুগত্য স্বীকার 

করতে হয়-_কৃপাদত্ড মন্ত্রের সাধন করতে হয়, আর তাদেরই প্রদশিত 

পথ অনুসরণ করে সিদ্ধগোগীরূপা মঞ্জরীদেহে সেবা করতে হয়-_-এই 

হচ্ছে প্রকৃত রাগাত্মিক ভজনের পথ । বাবা, তুমি একবার দেশে 
চলে যাও। তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে গুরু প্রণালী আনয়ন কর। 

নতৃব] শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম.সেবার অধিকারী হওয়া তোমার পক্ষে 

কঠিন হবে।” 

সেবক-বৈষণব বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। 
কিন্তু কোন উপায় নাই। বাবাজীর চাপে পড়িয়া অগত্যা তাহাকে 
দেশের দিকে রওন। হইতে হইল । 

তখনকার দিনে মথুরায় রেল লাইন প্রবস্তিত হয় নাই। বাংলায় 
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আসিতে হইলে হাথরাসে গিয়া! যাত্রীদের গাড়ী ধরিতে হইত বৈষ্ণবটি 
পদব্রজে স্টেশনের দিকে আগাইয়া চলিলেন বটে কিন্তু বাবাজী 

মহারাজকে ছাড়িয়া-বাইতে তাহার প্রাণ যেন ফাটিয়। যাইতে লাগিল । 
পথ চলিতে চলিতে সাশ্রুনয়নে রাঁধারাণী ও বুন্দাদেবীর চরণে 

মিনতি জানা ইলেন, গাড়ী আসিয়া! পৌছানোর আগেই যেন তীহার মর 
জীবনের অবসান ঘটে । 

পথে নান! কারণে অনেকটা দেরি হইয়া গেল এবং ষ্টেশনে আসিয়া 

শুনিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। বুক হইতে তীহার পাষাণভার যেন 
নামিয়া গেল। স্বস্তির নিংশ্বাস ছাড়িয়া আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়। 

আমিলেন কাম্যবনে। 

এদিকে বাবাজী মহারাজ তাহার ভজন কুটিরের সম্মুথে চঞ্চল চরণে 

পদচারণা করিতেছেশ, সেবক বৈষ্বটির প্রত্যাগমনের আশায় ব্যাকুল- 

ভাবে রহিয়াছেন প্রতীক্ষমান । 

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এবং পথশ্রান্ত সেবকটি ধীরে ধীরে কুটির প্রাঙ্গণে 

আসিয়া দাড়ান। অন্তরে উত্ক্ঠ। আর ভয়ের অবধি নাই । আশঙ্কা-_ 
সিদ্ধ বাবাজী ক্রোধভরে তাহাকে ততক্ষণাঁ হয়তো তাড়াইয়! দিবেন | 

কিন্তু হঠাত এক বিচিত্র কাণ্ড সেখানে ঘটিয়া গেল। বাবাজী ছুটিয়া 
আসিয়া পরম স্নেহভরে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, বারবার 

জানাইতে লাগিলেন অন্তরের আশীর্বাদ | 
খান্নিক বাদে বাবাজীর মুখে সমস্ত কাহিনীটি শুনিয়! তরুণ সেবকের 

বিস্ময় ও আনন্দের সীম! রহিলনা। গতরাত্রে বুন্দাদেবী বাবাজীকে 

স্বপ্যোগে দর্শন দিয়াছেন, আর তীব্রভাবে করিয়াছেন তিরস্কার,_“তুই 

কেন ওকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে পাঠিয়েছিস1 ওর গুরুপ্রণালী তো তোর 
শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের নীচেই রাখা! আছে। ঘযাঁ_ তাড়াতাড়ি গ্ভাথ। 

সেথানে খুজে ?” 

বাবাজী মহারাজ হস্তদন্ত হইয়! ঠাকুরের আসনের দিকে তখনি 

দুটিয়া৷ গেলেন । সবিশ্ময়ে দেখিলেন, দ্বপ্নাদেশমত তাহার এ সেবকটির 
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গুরুপ্রণালীর পত্রটি ঠিকই সেখানে রহিয়াছে । এই অলৌকিক কৃপা 
দর্শনে তাহার ছুই নয়নে অশ্র নামিয়া আসিল। বুন্দাদেবীর চরণে 

মিনতি জানাইতে লাগিলেন “ওগো কৃপাময়ী, আমার সেবক শিষ্যুকে 

শিগতীর ফিরিয়ে এনে দাও |” 

তারপরই হাথ রাস ষ্টেশনে গাড়ী ধরার গোলযোগ । তরুণ বৈষ্ণবটি 
তাই সানন্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সিদ্ধবাবার বিচ্ছেদ তীহাকে 
সহিতে হইল না, ইহাই তাহার পরম আন্ন্দ। 

অচিরে এই ঘটনার কথা ব্রজমণ্ডলের সাধুসন্ত মহলে ছড়াইয়৷ পড়ে 
ইহার পর হুইতেই জয়কুষ্দাস বাবাজীর “সিদ্ধ' নাম সর্বত্র বিশেষভাবে 

প্রচারিত হইয়া পড়ে। 

বাবাজী মহারাজ কাম্যবনের বিমলকুণ্ডের তীরে বসিয়! ভন সাধন 

করিয়া চলিয়াছেন, আর মুমুক্ষু সাধক ও দর্শনার্থীরা দল বাধিয়া 
আদিতেছে এই সমর্থ মহাবৈষ্বকে দূশন করিতে । তাহার সন্স্েহ 
আশীর্বাদ ও উপদেশবাণী শুনিয়া সবাই হইতেছে কৃতকৃতার্থ। 

গোবর্ধনের বিখাত ভজন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন, কৃষ্ণদাস বাবাজী 
সাধনজীবনের গোড়ার দিকে তিনি প্রবীণ সাধক জয়কুষ্ণদাস বাবাজাীর 
উপদেশ লাভে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন। কুষ্ণদাসজী তখন জয়পুরে 
অবস্থ!ন করিতেছেন এবং জাগ্রত বিগ্রহ গোবিন্দজীর সেবা পুজায় 
নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। একদিন মহাসমারোহে 
জয়পুররাজের এক বিশ্ষে পৃজা অনুষ্ঠিত হইল, ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা 
হইল ঢালাও ভাবে। পুজা শেষে কৃষ্ণদাসজী ভন্যান্ত সেবকদের সঙ্গে 
বসিয়! মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু অচিরেই তীহার দেহে মনে শুরু হইল এক মহ! উপদ্রব । 

কামের প্রচণ্ড বেগ বারবার আফ্তে লাগিল তাহার ভজননিষ্ঠ দেহে! 
সাধক কৃষ্ণদাস বাঁবাজী বড় ভীতি-বিহবল হইয়1 পড়িলেন | এ বিপদে কি 

করিবে, কাহার কাছে ধাইবেন, কিছু ভাবিয়া পান না। হঠাৎ মনে 
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সিদ্ধবাবা জয়কষ্ণদাস 

পড়িল কাম্যবনের সিদ্ধ বাবাজীর কথা। তাঁড়াতাড়ি জয়পুর হইতে 

ছুটিয়া আসিলেন তাহার চরণতলে। 

আত্তিভরে সিদ্ধ জয়কুষ্জদাসের কাছে নিবেদন করিলেন, “বাবাজী 
দীর্ঘকাল গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করেছি, জ্ঞান্তঃ কোন অনাচার 

কোনদিন করিনি তবে কেন আজ আমার এই দুর্ভোগ ? প্রসাদ গ্রহণ 

করার পরও কেন আমার চিত্তে কামরিপুর এই জঘন্য উৎপাত? 

তবে কি বুঝতে হবে আমার সাধনায় কোথাও গুরুতএ ক্রুটি বিচযতি 
ঘটেছে ? তাছাড়া, আমার মনে আর একটা প্রশ্নও জেগেছে । স্খনেছি, 

মহাপ্রাসাদ চিন্ময় বস্ত। কিন্তু তা গ্রহণ করার পরও আমান এই 

ছুরবস্থা কেন ? তবে কি আমার মত অভাভ্রনে: ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদের 

চিন্ময়ত্বের ব্যতিক্রম ঘটলো ?” 

স্নেহমাখা স্বরে সিদ্ধ বাঁবাজী উত্তর দিলেন, “জানতো বাবা, জাব 

বিষয়ের ক্লেদ আর পঙ্কে ডুবে আছে চিরদিন! ভক্তির আগুনে সেকি 
সহজে জলে উঠতে চায়? সাধককে আগে কঠোর সংযম ও তপস্যার 
মধ্য দিয়ে দেহ মনকে শুকিয়ে নিতে হবে, তবে দেখা যাবে আগুনের 

ক্রিয়া । মহাপ্রভু নিজেই তো কুচ্ছুত্রত সাধনের মধ্য দিয়ে জীবকে 

এ তত্ব শিখিয়ে গিয়েছেন । তিনবার শীতে স্নান, ভূতলে শয়ন__-এই 
ছিল তার সন্ন্যাস জীবনের চিরাচরিত অভ্যাস । তোমার এ বয়সে 

সাধন-কঠোরতায় একটু টিল দিলেই যে সর্ধবনাশ। রাজার প্রদত্ত 
ভোগ- মহাপ্রসাদ, তা ঠিকই। কিন্তু তা তুমি উদরপৃত্তি ক'রে খেলে 
কেন, বাবা বিষয়ীর নিবেদিত প্রসাদ ধদি থেতেই হয়, তা খাবে 

কণিকামাত্র এবং তুলসী মগ্তুরী দিয়ে স্পর্শ ক'রে ।” ্ 

“কিস্তু বাবাজী, মহাপ্রসাদ তে! চিন্ময়, তা খেয়ে এমন অনর্থ হোল 

কেন ? 

“মহাপ্রসাদ চিন্ময় তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই চিম্ময়কে তার 

স্বরূপে গ্রহণ করার সামর্থ তোমার্য জন্মেছে কি? বাবা, জৈব দেহের 
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ভারতের সাধক 

খোরাক হিসেবে মহা প্রসাদ কখনো! গ্রহণ করবে না, তাতে পাপ হবে, 

আর দেহের দুর্ভোগও ঠেকানে| যাবে না।% 

কৃষ্ণদাস তাহার চরণে াক্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়। রানি 

করিলেন | নবীন সাধককে সন্সেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া জয়কৃষ্ণবাবা 

কহিলেন “বাছ। তুমি আর জয়পুরের হট্ুগোল বিষয়ীদের মধ্যে ফিরে 
যেয়ে না। এথানে দেমন-বনে বসে এবার ভজন শুরু কর, অচিরে 

পাবে মহাপ্রভুর কৃপা সম্পদ |” 

সিদ্ধবাবাজীর আশীষ ও উপদেশে উত্তরকালে এই কুষ্ণপাস বাবা 

এক ভক্তিসিদ্ধ সাধকে পরিণত হন, গোবদ্ধীনের সন্নিকটে নিজ 

ভভনাসন স্থাপন করিয়া আশ্রয় দেন বহু মুমুক্ষুকে । 

জয়কুষ্ণদাস বাখাজীর প্রেমভক্তির সিদ্ধাই সম্পর্কে ব্রজমগ্ডলে নান৷ 

জণশ্রতি প্রচলিত আছে । প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ও আচাধ্যেরা মাঝে 
মাঝে কামাবনে আসিয়া এই মহাঁতআ্মার কাছে রাগানুগ! সাধনের 

দিগদ্র্শন নিয়] যাইতেন, টৈষ্ণবশান্ত্রের পিগুট তত্বসমূহের মর্ম তাহার 
শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতেন। এই সময়ে প্রেমতত্বের ব্যাখ্যান পুরু 

হইলেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেন__সিদ্ধবাবাজীর শুধু গাত্ররোমই ৭য় 

সম্তকের কেশরাশিও প্রেমবিকারের ফলে সজারুর কাটার মত শ্যন্যে 

উখিত হইয়াছে । ভক্ত ও অভ্যাগতেরা নিপিমেষে চাহিয়া থাকিত এই 
অলোকিক প্রেমবিকারের দৃশ্টেব ণিকে | 

সে-বার এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বুন্দীবনের একদল উচ্চকোটির 

বৈষ্ণব সাধু ও আচার্য্য সিদ্ধবাবার কুটিরের কাছে সমবেত হইয়াছেন । 
সাধু ও আচার্যেরা ভজনকুটিপে ঢুকিয়া মহাত্মার সহিত তত্বালোচনায় 
রত, আর অঙ্গনে অবিরাম চলিয়াছে উচ্চকণ্ঠের নামকীর্তন | কিছুক্ষণ 

নাম শ্রবণের পরই সিদ্ধবাব দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়! উঠিলেন, প্রেম- 

প্রমত্ত হইয়া ছাড়িলেন এক প্রচণ্ড হুঙ্কার। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে 

দেখিলেন, কুটরের ছপ্পরটি সেই হৃস্কারে সশব্দে বিদীর্ণ হইয়| গেল ! 
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সিদ্ধবাব! জয়কৃষ্ণদাস 

একাস্তচারী বাবাজী মহারাজ কিন্তু লোকের আনাগোনা, বিশেষ 

করিয়া বিষয়ীর সংস্পর্শ মোটেই পছন্দ করিতেন না। সনাতনের 

বৈরাগ্যসাধন তিনি দীর্ঘকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাই 

বিশুবান ব্যক্তি অথবা রাজরাজড়াদের এড়াইয়। চলাই ছিল তাহার 

বরাবরের অভ্যাস। 

একবার কিন্তু বড় গোল বাধিল। বাবাজী মহারাজের সাধনস্থল 

কাম্যবন ছিল ভরতপুরের মহারাজার অধিকারতুক্ত। এই রাজা বড় 

বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ। এত বড় একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব তীহার রাজ্যে 
বসবাস করিতেছেন, অথচ তিনি তাহার দর্শন ও আশীর্ববাঁদ লাভ করিতে 

পারিতেছেন না, এ বড় খেদের কথ|। প্রথমে বাবাজীকে প্রাসাদে 

আনয়ন করার সকল কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তারপর ভরতপুররাজ 
দৈম্যভরে আবেদন জানাইলেন, তিনি নিজেই বাবাজীর কুটিয়ে গিয়া 

তাহার কৃপা মাগিবেন। কিন্তু এ আবেদনও অগ্রাহা হইয়া গেল। 

নিক্ষিঞ্ন বৈষ্ণব সাধক বিষয়ী রাজার সংস্পশ হইতে সর্বদা নিজেকে 

সতককভাবে দূরে রাখিতে চাহিতেছেন। 

একদিন জয়কৃষ্ণ বাবাজী ভিক্ষার জন্য নিকটবন্তী গ্রামে গিয়াছেন, 

ইতিমধ্যে ভরতপুররাজ এক বৈষ্ণব ভিখারীর ছল্পবেশে তাতাঁর ভজন 
কটিরের মধ্যে ঢুকিয়া এক কোণে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেশ। উদ্দেশ্য, 
বাবাজী মহারাজ যখন প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন ভাহাঁর চরণ ধরিয়' 

মিনতি করিবেন, আর করিবেন কৃপা ভিক্ষা । 

রাজার এ মনোভাব কিন্তু সর্ববভদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্বার ভজান। রহিল 

না। ভিক্ষাপাত্র নিষ্বে রাজা সেদিন বনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্চে 

তিনি এক চতুরতার আশ্রয় নিলেন_উচ্চ স্বরে গ্রামবাসীদের 

জানাইতে লাগিলেন কাতর আহ্বান | | 

সবাইকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাইসব, শোন, আমার ভজন, 

কুটিরে আগুন লেগেছে, তোমর সবাই সেখানে ছুটে যাও, দয়! ক'রে 

আগুন নেভাও |” 
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ভারতের সাধক 

গ্রামের বহু লোক ত্রস্তেব্যস্তে বাবাজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত | 

কিন্তু একি কাণ্ড! আগুনের চিহ্ুমাত্র তো কোথাও নাই । সবিস্ময়ে 
সাহারা দেখে, বাঁবাজীর কুটিরে ভরতপুরের রাজা দীন বেশে উপবিষ্ট । 

কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না-_-সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাসজী একট1 ছল 

করিয়। রাজ সংস্পর্শ এড়াইয়া! যাইতে চাহিতেছেন। শুধু তাহাই নয় 
সর্বজন সমক্ষে রাজবাহাদুরকে অপদস্থ করিয়া তাহার ভক্তিনিষ্ঠাও 

এভাবে তিনি পরীক্ষা! করিয়া! দেখিলেন। 

ভরতপুর-রাঁজ ভক্ত মানুষ, বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ। তাই সিদ্ধবাবাজীর 

সেদিনকার এ ছলনায় নিজেকে তিনি অপমানিত মনে করেন নাই। 

রাজসম্পদ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহাবৈষ্ণবের কাছে তিনি অপাংক্তেয়__ 
এই চিন্তাই বরং সেদিন তাহার অন্তরের দৈম্ত ও আত্তি আরো বাড়াইয়া 

তুলিয়াছিল। আরও কিছুকাল পরে এই রাজ সিদ্ধবাবাজীর আশীর্বাদ 
পাইয়] ধন্য হন। ও 

জীবনের শেষপাদে বাবাজী বাহিরের সর্বব সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, 

নিমভ্ভিত হইলেন নিগুঢ় প্রেমসাধনার গভীরতম স্তরে । এই সময়ে 

একদল গোপবালক প্রায়ই তাহার ভজন কুটিরের সম্মুখে কোলাহল ও 
উপদ্রব করিত । নির্জন তাপ্রিয় বাবাজী তাই এ স্থান ত্যাগ করিলেন। 

গ্রামবাসীর! সবাই মিলিয়। তাহাকে গভীর অরণ্যে, আরো নিভৃত স্থানে, 

ভজনের স্তুবিধার্থ এক নূতন কুটির বাঁধিরা দেয়। এ স্থানে একান্তে 
অবস্থিত হইয়া তাহার সাধন ভজন চলিতে থাকে । 

একদিন বাবাজী অন্তরঙ্গ সেব। ও লীলা আন্বাদনে মত্ত রহিয়াছেন, 

হঠাৎ কোথা হইতে একদল গোঁপবালক তাহার কুটির প্রাঙ্গনে আসিয়া 

চীৎকার শুরু করিয়া দিল। বালকের এ উপদ্রব তাহার অজান] নয়। 

তাই আপন মনে নিজ সাধনায়ই তিনি রত রহিলেন। কিন্তু শান্তিতে 

'থাকিবার উপায় কই ? বালকদল চেঁচাইতে থাকে, *বাবাজী ও বাবাজী, 

পিপাসায় আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু জল দাও না শিগগীর 

করে।' ভজন কুটিরের ভিতর হইতে তবুও সাড়া শব্খ মিলিতেছে না । 
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সিদ্ধবাব! জয়কষ্জদাল 

পিদ্ধবাবা মহারাজ তখন অর্ধবাহ অবস্থায়। একমনে তিনি লীলারস 

সম্ভোগ করিতেছেন । 

গোপবালকের! ছাড়িবার পাত্র নয়। গালাগাল দিয়! বলিতে থাকে, 
“বাঙালী বাবাজী, তুমি কেমন ভজন করছে! ত! আমাদের জান! আছে। 
দয়াহীন ভজনকারীকে কশাই ছাড়া আর কি বলা যায়? “তুমি কুটির 
থেকে এখনি বেরিয়ে এসে! । ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমার প্রাণ বাচাও।” 

বালকদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হইয়া জয়কৃষ্ণদাসজীকে ভজন 

কুটিরের দরজ| খুলিয়া বাহির হইতে হইল । 

দেখিলেন, দিব্যকাস্তিযুক্ত একদল চঞ্চসমতি গোপবালক তাহার 
সম্মুথে দুষ্টামী আর হুটোপুটি করিতেছে । সারা অঙ্গন একেবারে 
তোলপাড়। কি জানি কেন ইহাদ্দের উপর দৃষ্টি পড়! মাত্রই বাবাজীর 
মন বড় শান্ত ও প্রসন্ন হইয়া! উঠিল । 

সন্সেহে প্রশ্ন করিলেন, “লালা, তোমরা কোথা থেকে এখানে 

এলে ? কোথায় থাক? কি তোমাদের নাম, বলতো ?” 

শ্টামকান্তি একটি বালক আগাইয়৷ আসিয়| কহিল,_-তাহার নাঁম 

কাহ্নাইয়া, আর পার্থ দণ্ডায়মান সঙ্গীর নাম বলদেও। 

বাবাজীকে আর কোন কিছু বলিবার অবসর ণ! দিয়া বালকের 

দল কলরব করিয়া উঠিল, “বাবাজী, আগে জল দিয়ে আমাদের প্র[ণ 

তো। বাঁচাও, তারপর অন্য কথা ?” 

সিদ্ধবাবা করঙ্গ আনিয়! শীতল জল ঢালিয়। দিলেন, করপুটে তাহা 

পাঁন করিয়া গোপ নন্দনেরা শান্ত হইল। 

যাইবার সময় তাহার! সহাস্যে বলিয়া! গেল “গ্ভাখো, বাবাজী, 

তুমি তো ঘরের ভেতর মালা টপ-কাও আর ছু'চোখ বুজে বসে থাকো । 
এদিকে আমাদের হয় বিপদ। রোজ আমরা ক্ষুধ। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে 

এখান থেকে চলে যাই । কাল থেকে কিছু শীতল জল আর বালভোগ 
আমাদের জন্য রেখে দিতে ধেন ভুলে! না। 

গোপবালকের৷ নাচিতে নাচিতে বনমধ্যে তখনি অন্তহিত হইয়া! 
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ভারতের সাধক 

গেল। জয়কৃষ্ণ প্রসম্নমনে আবার ভজন কুটির প্রবেশ করিলেন । হঠাৎ 
তাহার হু'স. হইল । এ বালকের দল তো বড় বিচিত্র। কি অপরূপ স্তঠাম 
ইহাদের চেহারা, কি গতিচ্ছন্র, কি মধুময় বুলি। এরা যেন এ ধুলার 
ধরণীর নয়, কোন দিব্যলোক্ের অধিবাসী। তাইতো! এতক্ষণ তিনি যে 

অদ্ভুত বিস্মৃতির মধো ছিলেন | ইহার! সত্য সত্যই কি গোপবালক-_ 

ন৷ আর কেউ? তবে কি সাধনার ধন আপনি যাচিয়া কাছে আসিয় 

আবার লুকাইয়! পড়িল ? 

্রস্তপদে তখনি ছুটিয়া গৃহের বাহির হইলেন । অজনে আসিয়া 

দেখিলেন,__-বাঁলকের! আর নাই। আশ্র্ধ্য | মুহূর্ত মধ্যে দুষ্ট বালকদের 
এমনি একটা বড় দল কোথায় আদৃগ্ঠ হইয়। গেল? ধ্যানস্থ হইয়া 
উপলব্ধি করিলেন, কৃপাময় কৃষ্ণ বলরাম আজ এই ছলণার মধ্য দিয় 

তাহাকে চকিতে দর্শন দিয়া গেলেন । হায় হায়--কেন তিনি তাহার 

ইফ্টকে চিনিতে পারিলেন না! ছুই চোখ বহিয়া নামিয়া আসিল 
অশ্রু প্লাবন । পরম দৈন্য ও আন্তিতে ভূমিতলে পড়িয়া তিনি গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন। 

অকন্মাৎ কাণে আপিল দৈববানী। সিদ্ধবাবাজী ছুই চোখ মুহিয়! 
তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ বসিলেন। শুনিলেন, নটবরবেশ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়া কহিতেছেন, “জয়কৃষ্ণ, তুমি মনে থেদ রেখোনা। 

ধৈর্য্য ধর । আগামী কালই আমি উপস্থিত হবে৷ তোমার কুটির দ্বারে-_. 

দীর্ঘদিন নেবে! তোমার স্বহস্তের সেবাপুজা । 

পরদিন প্রাতঃকালে ভজনকুটিরের দ্বারে এই ব্রজমায়ী আসিয়া 

উপস্থিত ! হস্তে তাহার পরম মনোহর এক শ্রাগেপালমুত্তি। তিনি 

কহিলেন, “বাবাজী এই বিগ্রহ আমি তোমাকেই দিতে এসেছি । আমি 

প্রাচীন, অশক্ত হয়ে পড়েছি । প্রভুর সেব! পরিচর্য্যা আমার দ্বার আর 

চলে না; এবার থেকে তুমিই এর সব ভার নাও ।” 

মহাজাগ্রত, দিব্যমধুর বিগ্রহ! বাবাজী শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 
কহিলেন, “মায়ী, প্রভুর উপযুক্ত সেবা! করবো, সে সামর্থ্য আমার কই ? 
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লিদ্ধবাবা জয়কৃষ্ণদাস 

গোপালের দধি দুগ্ধ ছান1 রোজ চাই, এ কাঙালের কুটিরে তা কোথায় 

ণিলবে ? 

উত্তর হুইল, «ওগো, সেজন্য তোমার চিন্ত। কি? সেবার দ্রব্য 
তো জুটিয়ে দেব আমি ।” 

আনন্দবিহ্বল জয়কৃষণ শ্রীবিগ্রহকে কুটিরের অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। 

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, বিগ্রহ হস্তে ষে বৃদ্ধামায়ী তাহার নিকট 

উপস্থিত হইয়াছিলেশ, তিনি আর কেহ নয়-_দ্বয়ং বুন্দাজী। 

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়! গিয়াছে সিদ্ধবাবাজীর মরলীল। 

সমাপনের লগ্রটি আর বেশী দেরা নাই। এবার নিত্যলীলায় প্রবেশের 
পাল1। সেদিন ছিল চৈত্র মাসের শ্ক্র। দ্বাদশী তিথি । বসন্তের শ্রী ও 
আনন্দের হাতছানি প্রেমসিদ্ধ মহাসাধকের হৃদয় সাগর উদ্বেল করিয়া 

তুলিয়াছে। রাগানুগা ভজনের সিদ্ধ সাধক ঠাহাদ পরমপ্রাপ্তির আনন্দে 

হইয়াছেন দিশাহার!। 

ভক্তমগ্ডলী ও সমর্থ বৈষ্ণব সাধকগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান । বাবাজী 

মহারাজের সারা দেহ অলৌকিক আনন্দের আবেশে থর থর করিয়া 

কাপিতেছে। অক্ট সাত্বিক বিকারের চিহ্ৃসমূহ প্রকাশিত হইতেছে 
বারবার। দর্শন করিয়া সবাই বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক্। ব্যাকুল কণ্ঠে 
বাবাজী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন, “ওগো! আমার ঘাঘ রী কোথায়, 

ওড়ন। কোথায়, কোথায় আমার কাচুলি %” 

চতুষ্পার্বশ্থিত তক্তজনের নয়ন অশ্রসজল হইয়া উঠে | কাহারও 

বুঝিতে বাকী নাই, রাগানুগ! ভজনের সার্থক সাধক, ব্রজমগ্ডলের হুর্লভ- 
পুরুষ আজ খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহার দিব্য পরিণতি । প্রিয় মিলনের 
পরম লগ্ন সমুপস্থিত। অভিসার-প্রস্তরতির কথ! কহিতে কহিতে, 

প্রেমাশ্রর ঢল বহাইয়। দ্গিদ্ধ বাবাজী তাহার পরম অভিসারের পথেই 

সেদিন চিরতরে চলিয়া গেলেন। 
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রি ৮০ প্ঞ্জ * হেভ্িহ-াল্্ 
ই ৮৯৬ 

শীর্ণদেহ, উলঙ্গ পাগল কাশীর পথে ঘাটে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। 

ৃষ্ট ছেলের দল প্রায়ই তাহাকে ঘ্বিরিয়া৷ ধরে, কখনো টিটকারী দেয়, 

কখনো বা করে নানা লাঞ্ুনা। 

সে দিন রাজঘাট অঞ্চলে, এক প্রশস্ত গলির মোড়ে তাহাকে নিয়া 

ছেলেদের ভীড় জমিয়া যায়। কেহ ঠাট্টা বিদ্রেপ করে, কেহব! গায়ে 

নিক্ষেপ করে টিল। পাগলের কিন্তু কোনই ভ্রুক্ষেপ নাই । এক একটি 

টিল গায়ে আসিয়া পড়ে, আর সোল্লাসে বলিয়। উঠে_জয় রাম, জয় 

র।ম, জয় সীতারাম। 

অনুরস্থিত একটি গৃহে ঠিক এ সময়ে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইভেছিল। 
কাশর প্রখ্যাত আচাধ্য, সাধকপ্রবর শিবরামকিস্কর সেখানে তত্ব 

ব্যাখা করিতেছিলেন। হঠাৎ বাতায়ন পথে বাহিরে তাকাইলেন, 

রাস্তায় এ উম্মাদের দিকে তীহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল । আচার্য চমকিয়া 
উঠিলেন। একি! ইনি তো! সাধারণ মানুষ নন। সিদ্ধকাম, যোগ- 

বিভূতি সম্পন্ন মহাঁপুরুষের সমস্ত লক্ষণ ইহার দেহে বর্তমান, অপরূপ 

অলৌকিক আলোকচ্ছটীয় সার! মুখমগুল প্রদীপ্ত। চপলমতি বালকের! 

একি কাণ্ড করিতেছে? এধযে ভস্থাচ্ছাদিত বন্থি নিয় খেলা করার 

মতই মৃঃতা! 
ধর্ম ব্যাখ্যা থামাইয়া আচার্ধ্য ত্রস্তপদে রাস্তায় নামিয়া! আসিলেন। 

ভক্তমগুলী কৌতৃহলী হইয়! তাহাকে অনুসরণ করিল । 
বালকদের প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আচার্য শিবরামকিস্কর পরম শ্রদ্ধাভরে 
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এ উন্মাদকে প্রণাম করিলেন । তারপর সঙ্গীয় শিষ্য ভক্তদের দিকে 

ফিরিয়া কহিলেন, “তোমর] সবাই এঁকে চিনে রাখো। উদ্মাদের 

ছল্পবেশে থাকলেও ইনি এক শক্তিধর মহাত্বব। মানব-হিতের জন্য 

অবতীর্ণ হয়েছেন। অচিরে কাশীর সাধক সমাজে এর তপঃসিদ্বির 

আলোক ছড়িয়ে পড়বে । তোমর] সর্দাই লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন 

এ'কে বিব্রত না ক'রে, এর কোন ক্ষতি সাধন না ক'রে ।” 

সেদিনকার এই উন্মাদই কাশীধামের বন্ুখ্যাত সাধক হরিহর ব'ব|। 

এই মহাত্বার অধ্যাত্মসাধনার অমুতধার' প্রায় অদ্ধ-শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া 

জনসমা.জর উপর বধিত হয়, রামনাম-সাধনার মূর্ত বিগ্রহরূপে সববা 
উত্তর ভারতে তিনি কীন্তিত হইয়া উঠেন 

বিহারের ছাপরা জেলায় জাফরপুর নামে এক শ্রীম অ'ছে, 
আনুমানিক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হরিহর বাবা সেখানে ভুমিষ্ট হন! ্াহ" 
পূর্ববাশ্রমের নাম__সেনাপতি। পিতা ছিলেন সরযুপারীয় তেওয়াবী 
ব্রাহ্মণ । স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত তাহাদের পরিবার, গৃহে অর্থের অভাব অন্টন 

কখনে। তেমন কিছু দেখা যায় নাই। 

কিন্তু হঠাঁশড একদিন এই স্থখের সংসারে দৈবের নিন্ম অঘ:ত 

নামিয় আসে । নিতান্ত অল্প বয়সেই সেনাপতি তাহার পিতা মত! 

উভয়কে হারান। আশ্রয় নাই, অভিভাবক নাই, এই দুঃসময়ে ঘনিষ্ঠ 

আ'তীয়দের দ্বার! তাহার! কয়টি ভাঁই প্রতিপালিত হইতে থাকেন ' 

যৌবনে পা দিতে না দিতেই সেনাপতির পরিবারে আবার নাছিয়। 

আসে শোকের করুণ ছায়া । এক অনুজ ভ্রাতা সকলকে শোকস'*রে 

ভাসাইয়া অকালে লোকাস্তরে চলিয়! যায়। সেদিনকার শোকের নির্মম 

আঘাত সেনাপতির হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হয়। তরুণ হৃদয়ে জাগিয়। 

উঠে নির্ধবেদ ও বৈরাগ্যের জালা । মন তাহার সংসার ছাড়িয়া অন্য 

কোথাও উধাও হইতে চায়। 

ছোটবেল! হইতেই এক. সাত্বিক সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। 

এতকাঙ্গ মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়! বেড়ানে। ছিল তাহার এক 
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বড় কাজ। যে কোন স্থানে ধর্মসভা দেখিলেই উৎসাহের সীম! থাকিত 

ন1। মগনীরাম নামে এক তপন্যাপরায়ণ ব্রহ্ষচারীর বাস ছিল জাফরপুর 

গ্রামে। সেনাপতি তীহার প্রতি বড় আকৃষ্ট ছিলেন, সময়' পাইলেই 

তাহার প্রান্তে আসিয়া চুপ করিয়! তিনি বসিয়! থাকিতেন। এই 

সাধকের পুণ্যময় স্পর্শ মুমুযু তরুণের জীবনে এ সময়ে দুরপ্রসারী প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছিল । 

অংসারের নান! ছঃখ তাঁপে তীহার জন্মগত সংস্কীর ক্রমে উদ্দীপিত 

হইয়। উঠিতে থাকে । ধীরে ধীরে অন্তরের গভীরে জাগিয়। উঠে তীব্র 

আলঙ্লোড়ন। সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের জন্যঃ ঈশ্বর দর্শনের জন্য, তিনি বড় 

ব্যাকুল হইয়। পড়েন ! 

অচিরে সেনাপতি স্থির করিয়া ফেলেন জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য । যে- 

ভীঁবে হোক ভগবৎ দর্শন তাহাকে করিতেই হইবে । এজন্য চরম 

আত্মত্যাগের জন্য সর্ববতোভাবে তিনি প্রস্তুত । কিন্তু অধ্যাতআজীবনের 

পথসন্ধান তো তাহার জানা নাই। এজন্য প্রয়োজন যে অনেক কিছুর । 

প্রথমেই চাই গুরুকরণ। তাই এখন হইতে দিনের পর দিন তিনি 

খজিতে থাকেন এমনি এক সমর্থ সাধককে যিনি গুরুরূপে তাহার 

ভীবনতরীটি ওপারে পৌছাইয়। দিতে সমর্থ । 

গোধূলির গৈরিক আলে! সেদিন আকাশে মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া 

পৃড়িয়াছে, গ্রামের প্রান্তে এক বৃক্ষতলে সেনাপতি একাকী আপন মনে 

বসি আছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল এক পথচারী সন্ন্যাসী উপর । পরণে 

কৌগীন, শিরে জটার ভার, পরিব্রাজক সাধক পরমাশন্দে অদুরস্হিত 

বনপথ দিয়। আগাইয়া চলিয়াছেন। 

কি জানি কেন সেনাপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার কাছে ছুটি! 

গেলেন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর কহিলেন, “বাবা, আমি 

বড় দুর্ভাগা। এই ভবসাগরে কূলের কোন সন্ধান পাচ্ছিনে, দিশাহারা 

হয়ে কেবলই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার দর্শনমাত্রই 

আমার মনে হচ্ছে, জাপদার মত কৌগীন সম্বল করে পথে বেরিয়ে 
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পড়ি। কৃপা ক'রে ঘদি অনুমতি দেন তে! আজ এক্ষুপি, এখান থেকেই 
করি আপনার অনুসরণ। 

“সে কি বেটা, হঠাৎ তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কোথায় চলে যেতে 

চাও? তাছাড়া, এই তরুণ বয়সে, খেয়ালের ঝোকে চিরতরে গৃহত্যাগ 

করাট1 কি ভালো! হবে £॥ 
“বাব।, মনের দিক দিয়ে ঘর আমি ছেড়েছি অনেক দিন । এবার 

চাই সত্যকার আশ্রয় । আপনি দয়া ক'রে আমায় ত৷ দিন। 

“শোন বেটা, আমি কনে! কাউকে শিষ্য করিনে। এপথে আমি 
যাচ্ছি শোনপুরে, হরিহর ছত্রের মেলায়। জানো বোধ হয়, সেখানে 

বু সমর্থ সাধক এসে হাজির হন। কোন কোন ভাগ্যবান তাদের 

কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হয়। বেটা, তুমি ঘ্দি একান্তই গৃহত্যাগ করতে 
ইচ্ছুক হয়ে থাকো, ছত্রের মেলায় এসো, সেখানে হয়তে। ভাগ্যবলে . 

কারুর কৃপা মিলে যেতেও পারে | 

সেইক্ষণেই এক বস্ত্রে সেনাপতি এ সন্ন্যাসীর সঙ্গী হন। আত্মপরিজন 
কাহাকেও কিছু না জানাইয়! চিরতরে করেন সংসার ত্যাগ । তখন 
তাহার বয়স মাত্র আঠারো বসর | 

মেলাক্ষেত্রে পৌছিয়। হরিহর নাথের মন্দিরের নিকটে মুমুক্ষু তকণ 
এক মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই মহাত্বার নিকট হইতে 

রামমন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেন, যোগ ও তন্ত্রের নান! গৃঢ় সাধন উপদেশও 
এ সময়ে প্রাপ্ত হইয়। ধন্য হন । 

অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছত্রের মেল ভাঙ্গিয়৷ গেল। মহাত্মা এবার 

তাহার তরুণ শিষ্বুকে ডাকিয়া! কহিলেন, “বেটা, তুমি অগৌণে অযোধ্যায় 
চলে যাও। সেখানে সরযুর তীরে বসে, একনিষ্ঠ হয়ে, শুরু ক'র নিদ্দি 
সাধন ভজন। আর একটা কথ। সদাই স্মরণ রেখো, ভাগ্যবলে যে 

মানব দেহ পেয়েছে, ত1 হচ্ছে প্রভূ হরিহরের পীঠম্থান। সাধন বলে 
এই গ্লীঠকে জাগ্রত করে তুলতে হবে, তারপর হরিহরময় হয়ে গিয়ে 

তোমায় লাভ করতে হুবে পরমাত্মাকে |” 
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মহাঝ্মার এই উপদেশটি সেনাপতি এক দিনের তরে'ও বিস্মৃত হন 
নাই' পরম নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া নিজের অগ্ল্যাত- 
জীবনকে দিনের পর দিন তিনি সমৃদ্ধতর করিতে থাকেন | আপন ব্যক্তি- 

সন্ত ভুলিয়! গিয়। সবাইকে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে থাকেন 

'হরিহর'-ভাইয়? নামে! 

অযোধ্যায় পৌছিয়! হরিহর ভাইয়" আনন্দে আত্মহারা হইয়! ঘান। 

(এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে পরমপুরুষ রঘুনাথজী আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। 
স্ভাহ”র পাদস্পর্শে এখানকার প্রতিটি ধুলিন ণা পবিত্র, লীলা স্থানসমূহ 
তাহার স্মৃতিতে ভরপুর | পরম উৎসাহে দর্শশীয় স্থানগুলি তিনি দেখিয়া 

(বড়ান, দিনরাত করেন প্রভূজীর স্মরণ, মন, অনুধ্যান | 

কিছুদিন পরে সরযুর তীরে কঠোর তপস্থ| পঠরু হয় শীত গ্রীষ্মের 
নৌপ নাই, আহার নিদ্রা নাই, তরুণ সাধক একমনে সাধন ভজন করিয়া 
চিজিয়!ছেন। এই সময়ে তাহার কৃচ্ছুবত অন্কেরই দষি আকর্ষণ 
কণ্বত' সারা দ্নি রাত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে বস্যা তিনি কাটাইয়া 

দিতেন আর দুই চারদিন পর এক মুষ্টি ছাতু গলাধঃকরণ করিয়া 
কে'নক্রঘে করিতেন জীবন রক্ষা! 

জ'ফ :পুর গ্রামের একদল লোক সেবার অযোধা'য় তীর্থ করিতে 

আদিয়াছে। সরযু নদীতে স্নান তর্গণ করার কালে ডোরকৌীন-পরা 

কুচ্ছ ব্রতী তরুণ তাপসের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। চিনিতে দেরি 
হইল্প না, এ তাহাদেরই গ্রামবাসী সেনাপতি তেওয়ারী! কবে এক 
সাধুর সঙ্গে সে উধাও হইয়া গিয়াছে, এ যাবৎ আর কোন সন্ধান 
শাঁওয়! ধায় নাই। 

সকলে মিঙ্গিয়া হরিহর ভাইয়াকে টানাটানি শুরু করিয়া দ্িল। 

কহিল, “বাপু হে, ঢের হয়েছে এৰার গ্রামে ফিরে চল। সাধু হবার 
মত বয়স তোমার তো এখনি হয়মি। শুধু শুধু কেন এভাবে নিজের 

জীবনকে ব্যর্থ করবে, বলতো! ? গৃহস্থীতে থেকে কি ধর্্দকপ্ম হয় না? 

রাজাশুদ্ধ লোক তো তাই করে যাচ্ছে» 
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দৃটদ্বরে হরিহর ভাইয়া উত্তর দিলেন, “আপনারা আমার শুভানুধ্যায়ী, 

আপনাদের দিক থেকে ঠিক কথাই হয়তো আপনার! বলেছেন। কিন্তু 

আমার পক্ষে ঘরে ফেরা একেবারেই সম্ভব নয়।” 
“কেন সম্ভব নয়, খুলে বল।” 

প্খসুন ত:ব। আমার এই আঠারো বগুসর বয়সেই সংসারের 

অসারত্ব আমি উপলব্ধি করেছি । মা, বাবা আর ছোট ভাই-এর মৃত্যুর 
ভেতর দিয়ে দেখেছি-__মানুষ কত অসহায়, আর কণ্ত ভঙ্গুর তার জীবন । 
তাইতো! ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি । অযোধার পুণাভূমিতে এই সরযু 

তীরে আমি আনার ইষ্টদেব রামজীর সাধনায় ব্রহ্গী। হয় তাকে লাভ 

করবো, নযুতে| করবে! এই দেহপাত । জেনে রাখবেন, প্রাণ থাকতে 

আমি আমার এ পথ ত্যাগ করবে। ন1।” 

অগতা! গ্র:মের লোকদের প্রতিণিবৃত্ত হইতে হয়। বিষ বন্ধনে 

তাহার! বিদায় গ্রহণ করে । 

কিছুদিন পরে হরিহর ভাইয়ার কৃচ্ছ, ব্রত ও সাধনার ফল কিছুটা 
ফলিল। দৈনঘোগে প্রাপ্ত হইলেন চিহ্নিত গুরুর সন্ধান । 

সেদিন অতি প্রত্যুষে অযোধ্যা পরিক্রমা শেষ করিয়া তরুণ আধক 
লছমন্ গড়হির দিকে আসিতেছেন, হঠাৎ নদীতীর হইতে ভাসিয়! 

আসে মনোহর তঙ্গন সঙ্গীত | মস্ত্রমু্ধবৎ সেই সঙগীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া 

তিনি ছুটিয়। যান ৷ দেখেন--উচ্চতটের নিম্নভাগে, লোকচক্ষুব অন্তরালে, 

অবস্থিত এক মৃত্তিকা গোফা! জটাক্জুট সমন্থিত এক প্রাচীন বৈষ্ণব 

সেখানে বসিয়া আপন মনে ভজন করিতেছেন । 

হরিহর ভাইয়া জন্মুথে উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা ভজন থামাইলেন। 
তারপর যে কথা কয়টি কহিলেন, তাহাতে নবীন সাধকের বিস্ময়ের সীম! 

রহিল না। 

তিনি কহিলেন, “বেটা, তুমি এসে গিয়েছো। বেশ বেশ। তোমার 

জন্যই ঘে এতদিন আমি এখানে প্রতীক্ষা করছি। তোমার প্রীধিত ধন 

এবার মিলবে। পরম প্রভু রামচন্দ্রজীর আদেশে আমি তোমায় দীক্ষামনত 
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দান করবে!। শুভলগ্নের আর দেরি নেই । এখনি তুমি সরযূর পুণ্য 
সলিলে স্নান ক'রে এসে11” 

দীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল । এবার হরিহর ভাইয়ার সাধন 
জীবনে আসিল নূতন জোয়ার । সারা দেহ মন প্রাণ তিনি গুরুনিদ্দিষ্ট 
সাধনায় উৎসর্গীত করিয়া দিলেন । 

হরিহর ভাইয়ার গুরুজীর নাম জান! যায় না, এ নাম তিনি চিরদিন 

গোপন করিয়া গিয়াছেন। অন্তরঙ্গ মহলে মাঝে মাঝে শুধু কহিতেন, 

“আমার গুরুদেব ছিলেন মহাশক্তিধর। যোগ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবীয় সাধন 

পন্থা! সব কিছুতে ই ছিল তাহার অবাধ সঞ্চরণ।৮ 
ভজন সাধনের কতকগুলি উচ্চতর পদ্ধতি হরিহ্র ভাইয়াকে আয়ন্ত 

করাইয়। গুরুজী একদিন কহিলেন, “বেট, আমার প্রাথমিক কাজ শেষ 

হয়েছে, এবার বিদায়ের পালা; তুমি আমার এই গোফার অভ্যন্তরে 
বসেই ভজন সাধন কর। *ইষ্টদেব রামচন্দ্রজীর কৃপা অচিরেই মিলবে । 

তারপর সরধুতীর ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়বে পরিব্রাজনে। পরিব্রাজন 
শেষে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে! বারাণসীতে । সেইথানেই মিলবে তোমার 

আধনার চরম সাফল্য |” 

সাশ্রুনয়নে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া হরিহর ভাইয়া ব্রতী হন 

তীব্রতর তপশ্যায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এ তপন্তা ফলবতী হহইয়! 

উঠে এবং ইষ্ট দর্শনের পরম সৌভাগা তিনি প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশ হরিহর ভাইয়াকে ঠেলিয়। দিল 
অধ্যাত্মজীবনের বৃহত্তর উপলব্ধির পথে । প্রভুজী কহিলেন, “বস, 

যে নামে তুমি পরিচিত হয়ে উঠেছ__সেই হরিহর নাঁমকে জীবন্ত ক'রে 
তোল তোমার জীবনে । হরি ও হর একীভূত হয়ে মূর্ত হয়ে উঠুক 
তোমার সাধনসত্তায়-_অযোধ্যা ও বিশ্বেশ্বর-ধাম কাশীকে গ্রথিত করে 

এক সৃত্রে। আশীর্বাদ করি, সাধনা তোমার অচিরে পূর্ণাঙ্গ হোক, 
জয়যুক্ত হোক। তবে, তার আগে দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব, শৈব ও 

তাগ্রিক তীর্থ গুলোর পরিব্রাজন শেষ করতে ভুলো! না ।” 
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সরযুতীরের গোফায় কয়েক বৎসর সাধন ভজন ক'রার পর হুরিহর 

ভাইয়! সার] ভারত পরিব্রাজনে বহির্গত হুন। 

প্রথমে ইষ্টদেব রাঁমচন্দ্রজীর লীলাস্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা তাহার 
প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে চিত্রকুট, দণ্ডকারণ্য, নাসিক, রামেশ্বর 
প্রভৃতি স্থানে তিনি গমন করেন এবং এই সব পুণ্যভূমিতে বসিয়া গভীর 
তপস্তায় মগ্ন হন। অতঃপর দেশের দিকে দিকে ছড়ানো শৈব ও 

বৈষ্ণবীয় তীর্থসমুহে তিনি পরিব্রাজন করিয়। বেড়ান। জর্ববশেষে 
উপনীত হন কাশীধামে। এই মহাপুণ্যময় শিবভূমির প্রতিই বিশেষ 
করিয়৷ হরিহর-ভাইয়ার মনপ্রাণ একাস্তভাবে আকৃষ্ট হয় এবং দীর্ঘ 

জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই তিনি কাটাইয়! যাঁন। 

গোড়ার দিকে প্রধানতঃ কাশীর দক্ষিণস্থ বনাঞ্চলে তিনি অবস্থান 

করিতেন। তখনে বেনারস হিন্দু বিশ্ববি্ভালয় জন্ম লাভ ক'রে নাই, 
নাগোয়া ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহ ছিল গভীর জঙ্গলে পরিবৃত। 
এ ছুরধিগম্য অঞ্চলে হরিহর ভাইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তাহার তপন্ঠার 
অনুষ্ঠান করিয়া চলিলেন । 

এ সময়কার সাধন জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষ৷ ছিল অসাধারণ । প্রচণ্ড 

শীতেও গায়ে এক টুকরা কাপড় থাকিত ন1। ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই 
নাই, তাই আহারের জন্য কখনে। তাহাকে সময়ের অপব্যয় করিতে 

দেখা যায় নাই। কেদারঘাটে রাজারাম চৌবে নামে এক ব্রাহ্মণ বাস 

করিতেন। সৎ, সাধননিষ্ঠ ও শাস্ত্র ব্রাহ্মণ বলিয়! তাহার খ্যাতি 

ছিল। এই চৌবেজীর সাথে হরিহুর ভাইয়ার কি করিয়া যোগাযোগ 

হয় এবং ইহার পর হইতে চৌবেজী মাঝে মাঝে নাগোয়ার জঙ্গলে 

ঢুকিয়া সাধককে খুজিয়া বাহির করিতেন। এ সময়ে গামছায় বাধিয়! 
যৎকিঞ্চিত ফলমূল তিনি নিয়া যাইতেন এবং তাহ] দিয়াই কোনক্রমে 

হরিহর ভাইয়ার জীবনরক্ষা হইত | 

গৃ্লিবৃত্তির পরই দৃঁব্রত সাধক আবার নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন 

আপন সাধনার গভীরে । 
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প্রায় সময়েই হরিহর ভাইয়ার জীবন কঠেোরতর তপস্তার মধ্য দিয়া 
অতিবাহিত হইত। মাসের পর মাস দেখ! যাইত, তিনি বিবস্ত্র দেহে 

গঙ্গার চড়ার উপর দপ্ডায়মান। খরকরবর্ষী সূর্ষে/র দিকে দুষ্ঠি নিবন্ধ 
করিয়৷ রহিয়াছেন ধ্যানস্য। 

আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ পরস্বতী এবং বীতরাগ-বাবার সান্নিধ্য এই 

সময়ে হরিহর ভাইয়ার স'ধন জীবনে এক নূতন জৌয়ার আনিয়া দেয়। 

এই ছুই মহাতআ্সীর সংস্পর্শে অধসিয়া একদিকে বেদ বেদান্ত অধ্যয়নের 

স্বযোগ যেমন তিনি প্রীপ্ত হন, তেমনি জাভ করবেন অপ্যাতসাধনার 

উচ্চতর নানা পদ্ধতির দিক্নির্দেশ ।৯ 
হঠ্হির ভাইয়ার বিশেষ সঙ্কন্প ছিল-_পবিত্র পঞ্চক্রোশী কাঈধামে, 

বিশ্বনাথের নিজ পু্রীতে, তি:ন কখনো মুত্র পুরীষাদি ত্যাগ করিবেন না, 

প্র'ভদিন শেষ রাত্রে সন্তরণে গঙ্গার ওপারে চলিয়া যাইতেন প্রাতঃ- 

কুত্যাদি সেখানে সারি”" আবার করিতেন প্রত্যাবর্তন । বর্ষার ঝড় 

জল, ্বোতাবর্তত বা উত্তাল তরঙ্গ তোঁন কিছুতেই তাহার এই বিশেষ 
দিনচর্যযাটি কোন দিন ব্যাহত হয় নাই। 

পুণ্যতোয়1 গঞ্জা ছিল তাহার পরম প্প্রিয়। শ্বেচ্ছাবিহারী সাধক 

মাঝে মাঝে বেগবতী গঙ্গামায়ীর বক্ষে ঝাপ দিতেন, কখনো বা! পদ্মাসনে 

উপবিষ্ট হইয়! পরমানন্দে ভাসি চলিতেন । 

পরবর্তীকালে হরিহ7 ভাইর] তুলসীঘাটে অবস্থান করিতে থাঁকেন 
এখানে আসার পর হইতেই বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ কৃচ্ছুবতী এই 

১ কেহ কেহ মনে করেন, বীতরাগ ৰাবাই হরিছর বাবার গুরুদেব, কিন্ত 
তাহা যথার্থ নয়। মহা! বীতরাগ বাবা কয়েক বৎসর আগেও ম্বদেহে অবস্থিত 

ছিজ্নে। কাশর পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, বন?ুর ওয়াতে সেইদ্দিনও ১৯৫ বৎসর বয়ন 
নগ্রদেহ এই মহাত্মা এক জনবিরল বাগিচায় বাস করিতেন। ১৯২০ সালে 

বীগ্তরাগজী লেখককে নি্জমুথে বলিয়াছেন, "হরিহর বাবাকে] ময় দীকৃষ! নেহি 
দিয় । লেকিন ইয়ে বাৎ ঠিক হায়'উহ হমারা কুঠিয়াষে কুছ সাল ঠারতে থে ।” 
২০২ . 



হরিহর বাবা 

মহাসাধকের নিভৃত জীবনের গতিধার| কিছুটা পরিবন্তিত হয়। এখন 
হইতে ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারী মাঝে মাঝে তাহার সান্িধ্যে আসিতে 
থাকে। ভক্তের! তাহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে ডাকিতে শুরু করে হরিহর- 
বাবা নামে। এই ভাবে হবিহর-ভাইয়ার উত্তরণ ঘটে হরিহর-বাবায় : 

একান্তচারী সাধক এবার জনজীবনের সমক্ষে আসিয়। দাড়ান পরম 

মঙলপকামী আচাধ্যরূপে | এই আঁচার্ম্য জীবন কিন্তু কোনদিনই হরিহর- 

বাবার তেমন গ্রীতিপ্রদ হইয়! উঠে নাই। স্বল্পসংখ্যক ভক্ত শ্ষ্যিও 

দর্শনার্থীর বাহিরে আপন ম'হমা ও গাহাআ্সাকে কোনদিনই তিনি সহজে 
বিস্তারিত হইতে দেন নাই! 

নগ্ন সন্ন্যাসী হরিহর বাঁব। এ সময়ে এক একদিন কাঁশীর জন-জীবান 

চাঞ্চল্যের স্ষ্টি করিয়া বসিভেশ। মহত্ব! ব্রলবস্বামীব উঙত্ব নিয় 
ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে যেমনতর সমস্যার উদ্ভব ঘটিত, হরিহর বাবাকে 

নিয়াও দেখা দিত তেমনি নানা আলোড়ন । রাজঘাটের কাছে আচাধ্য 

শিবরাম কি্করের ধণ্মসভার নিকটে সেদিনকার ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়া 

এমনিতর এক আলোড়নই দেখ! গিয়াছিল। 
মাঝে মাঝে কৌতুহলী পথচারীরা এই দিগন্বর সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়। 

ঠাড়াইত, বর্ষণ করিত প্রশ্রবাণ। 

তাহার! বলিত, “সাধু; কোথায় তোমার আস্তানা? আমাদের আঞ 

তা ঠিক ক'রে বলতে হবে ।" 

উত্তর হইত, “হরিহর ভাইয়| ঘেখানে যেদিন থাকেন :” 

“আচ্ছা, তোম'র প্রকৃত সাধন পথ কি, একটু খুলে বল ।” 

“রাম নাম। 

“কি তোমার পরিচয় ?” 

“পতিতপাবন রামচন্দ্রজীর চরণ কমলের দাস আমি। তাছাড়া, 

আর কিছু পরিচয় আমার তো নেই |” 

“হরিহর ভাইয়া, আমাদের সংসার জ্বল। ও শোৌক-তাপময় জীবনের 

কিছু ষধ বাংলে দাও ।” 
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“রামজীই শক্তি, রামজীই বন্ধু, রামজীই বৈদ্ভ। ব্যাকুল হয়ে 
নিষ্ঠাভরে জপে যাও শুধু রাম-নাম।” 

বহুজন-মান্য এই উচ্চকোটির সন্ন্যাসী একেবারে উলঙ্গ থাকেন, 
কোন কোন ভক্তের তাহা তেমন ভাল লাগিত না। দিগন্বরত্ব ঘুচানোর 

জন্য তাহার। মাঝে মাঝে ব্যগ্র হইয়। পড়িতেন। 

জোর করিয়া কাপড় পরাইয়। দেওয়! হইত, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই 

আবার এ দিগম্বর অবস্থা । “কাপড় কোথায় গেল ?' _ প্রশ্ন করিলে 

উত্তর-_-ধিনি দিয়েছিলেন তিনি খুলে নিয়েছেন ।, 

“সেবার একজন একখানি মুল্যবান বস্ত্র দৃঢ়ভাবে গ্রন্থি দিয়ে তাকে 
সভ্য ভব্য সাজিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু আশ্চধ্য হয়ে 

অল্পক্ষণ পরেই দেখেন-_দিগন্বর অবস্থায় তিনি কোথা থেকে ফিরে 

আসছেন। বিরক্ত ও জ্রুদ্ধ হয়ে ভক্তটি জবাব-দিহির জন্য অপেক্ষ। 
করছেন। কিন্তু এ লোকটির কাছে আস! মাত্রই শিশুর মত সরল 

হাস্তে বাবা বললেন, “গঘ্াখো, আজ আমি আমার যথাসর্ববন্ধ দান 

করেছি ।” 

“আপনার আবার যথাসর্ববস্ব কি?” 

“তিণি বললেন, 'মনিকণিকায় স্নান করে দেখি, একজন বন্ত্রহীন 

হয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে' সঙ্গে সঙ্গে 

আমার যথা সর্বস্ব, তোমার দেওয়া এ ভালো কাপড়টি তাকে দিয়ে 
দিলাম |", 

“এ লোকটি হাসবে না কীদবে ঠিক করতে পারলো! না ১ 
হরিহর বাবার শরীরে শীত বা গ্রীষ্মের কোনই বোধ ছিল না। 

খেয়াল খুসীমত মাঘের তীব্র শীতে, উলঙ্গ অবস্থায়, গঙ্গার উন্মুক্ত ঘাটে 

প্রহরের পর প্রহর তিনি অতিবাহিত করিতেন । এ দৃশ্ট দেখিয়া! সেবার 
একটি ধনী ভক্তের হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তখনি ছুটিয়া গিয়া চক 

১ বারাণসীর হরিহরবাবা আশ্রম হইতে প্রাণ্ড বিশ্বনাথ-বাবার জীবনী- 

পাুলিপি হইতে উদ্ধত । 
২০৪ 
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হইতে তাড়াতাড়ি একটি দামী কম্বল তিনি কিনিয়! আনেন। যত 
উহা! দ্বার! বাবার দেহ ঢাকিয়া দেন । 

পূর্বব অভ্যাস মত রোজই শেষ রাত্রে হরিহর বাবা গঙ্গায় বাপ দিতেন 

এবং দীর্ঘ সময় জলে ভাসিয়। বেড়াইতেন। ভক্তের দেওয়া এ মুল্যবান 

কম্বলটি তখন ঘাটেই গড়াগড়ি যাইত। ম্নান-সম্তরণের শেষে বাবা 

তাহার খেয়াল খুশীমত অপর ঘাটে গিয়া! উঠিতেন, পূর্বববহ থাঁকিতেন 
বিবন্তর। 

ভক্তটি একদিন কহিলেন “বাবা, আপনি স্নান-তর্পণ করতে গঙ্গায় 

নামবার আগে দাঁমী নতুন কম্বলটা কারুর জিম্মায় রেখে যান না কেন, 
ত৷ হলে ওট1 আর হারাবার ভয় থাকে না,” 

বৈরাগ্যবান অক্ন্যাসী চটপট উত্তর দিলেন, “আমার এত হিসাব 

এত সতর্কতায় কি প্রয়োজন ? যদি প্রয়াজন মনে কর, তোমার 

এ দামী কম্বল, ঠিক সময়ে এসে তুমি নিজেই তুলে রেখে যেয়ে! । রাম. 
আমার কম্বলের ব্যবস্থা করেছেন, দরকার হলে রাম নিজেই ত. 

কোথাও তুলে রাখবেন । আমার তা নিয়ে শুধু শুধু মাথা ব্যথা হবে 

কেন, বলতো %” 

সেবার কাশীতে শুরু হইয়াছে দারুণ গ্রীক্ষের তাগুব। জৈোষ্ঠের 
তীব্র দহনে পথে ঘাটে কাহারো টিকিবার উপায় নাই--অনেক 

পথচারী লু'র উত্তাপে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে দেখ: 
গেল, উলঙ্গ অবশ্থায় গঙ্গার ঘাটে এক পাথরের উপর মহাত্মা হরিহর 

বাবা ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। বাবার ভক্ত বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠী এ সময়ে 
তার খোজ করিতে আসিয়াছিলেন। এই দৃশ্ট দেখিয়া তাহার বিস্ময় 
ও আতঙ্কের সীম! রহিল ন।। 

ত্রিপাঠীজী নিকটে গিয়া! ব্যগ্রম্বরে প্রন্ন করিলেন, “বাবা, এই 

অসহা গ্রীশ্ষে, আগুনের মত গরম এই প্রস্তরথণ্ডে আপনি কি ক'রে বসে 

আছেন ? আর শুধু শুধু এ্রতে। কষ্ট করাই বা কেন ?” 

সমাহিতচিত্ত হরিহর বাবা নয়ন উন্মীললন করিলেন। ব্রিপাঠীজী 
২০0৫ 
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আবার তাহার প্রশ্নটি আবৃত্তি করিতেই বাবার আনন কৌতুকোজ্ছবল 
হইয়| উঠিল। সহাস্তে কহিলেন, “বেটা, তুমি তো বুঝতে পারছো নাঃ 
এতে আমার কত সুবিধা । গ্রীত্ম দিয়ে সহাশক্তি বাড়াতে পারলে শীতের 

দিনে আর কোন কষ্টই অনুভব করবো ন11” 

ত্রিপাঠীজীর এবার মনে পড়িল, কচ্ছ ব্রতী সন্ন্যাসীরা এরকমই 
করেন বটে। সাধারণতঃ প্রতি বগসর ফাল্গুন মাস হইতেই তাহাদের 

তিতিক্ষাময় তপস্যা শুরু হয়। 

সেদিন দ্বিগ্রহরে স্নান সমাপণ করিয়া হরিহর বাব! গঙ্গার ঘাটে 

বসিয়। অছেন। এই উলজ সঙ্গ্যাসীকে অনেকেই ভালবাস এবং শ্রদ্ধা 

করে। কেহ কেহ পাতার ঠোঞ্গায় করিয়া তাহাকে খাবার খাওয়াইয়াও 
যায়। একদল দুরন্ত বখাটে ছে.ল অদূরে (াড়াইয়। তাহার এই ভোজন 
পর্বব লক্ষ্য করিতেছে। ঘাটটি জনবিরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই 

কুচক্রী তরুণেরা আগাইয়া আসিল; হরিহর বাবা তখন অধ্ধবাহা 

অবস্থায় । হৃষ্টেরা ঠোঙ্গায় করিয়া কিছুটা কাকবিষ্ট। আনিয়া তাহার মুখের 
সম্মুথে ধরিলে অম্লান বদনে তিনি তাহার সবটা খাইয়া ফেলিলেন। 
সেই দিনই রাত্রে দেখা গেল এ ছেলের দল মারাত্মক ভেদবমি ও 

কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে । 

এবার তাহা-দর হনে জাগিল প্রবল আতঙ্ক। তরে কি গঙ্গার 

ঘাটের এ সাধুর প্রতি যে অসদ|চরণ তাহারা করিয়াছে, সেজন্যই 

এই প্রাণাস্তকর রোগের আক্রমণ ? 

আনুপুবিবক সমস্ত ঘটন! শুনিয়। ছেলেদের অভিভাবকেরা তখনি 
আপনভোল! উলঙ্গ সম্ন)াসীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। পদতলে পড়িয়া 
কহিলেন, “বাবা অবোধ ছেলেরা আপনার মাহাত্ম্য কি বুঝবে? 
এবারকার মত আপনি ওদের ক্ষমা করুন ।” 

উত্তরে তিনি কহিঙ্গেন, “আমার কাছে তো! ওর] কোন অন্যায় 

করেনি, করেছে প্রভু রামজীর কাছে! যে যা ভোজনের জদ্য এগিয়ে 
২০৬ 
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দেয়, এই দেহে থেকে রামজীই তা গ্রহণ করেন। তাই তোমর! ওদের 

জন্য তাঁরই কৃপ! ভিক্ষা! ক'র। রাম নাম কীর্তন ক'র। প্রভু আমার পরম 

দয়ালু, নিশ্চয় অবোধ বাচ্চাদের নিরাময় করে ভুলবেন । 

মহাস'ধকের নির্দেশিত রাম নাম কীর্তনের ফলে এ ছেলের দল 
সেইদিনই সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়। নর 

হরিহর বাবার যোগ বিভূতি ও লোকোত্তর জীবনের খ্যাতি এই 
সময়ে ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে থাকে । বহু সংখ্যক ভক্ত ও মুমুক্ষ 
অতঃপর এই সর্ববত্যাগী, শক্তিধর সন্ন্যাসীর সানিধ্যে আজিয়া উপস্থিত 

হন, অধ্যাত্-জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে ভক্তিভরে তাহাকে বরণ করেন । 

হরিহর বাবার আচার্য্য জীবনের প্রধ।ন বৈশিষ্ট্য-_অগণিত নর- 
নারীকে রম ন মের উদ্দীপণ! তিশি জোগাইগাছেন, পরম পথের সন্ধান 

দিয়াছেন, কিন্তু কখনো কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দান করেন নাই! ক্রাম 

নামের মহিণা প্রচারের মধ্য দিয়াই এক বু ভক্তগোষ্ঠী তিনি তৈরী 
করিয়া শিয়াহেশ, ক।শীধামের অধ্যাস্মজীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন 

নৃতন ভাবতরজগ ও নুতন অনুপ্রেরণা । 

হরিহর বাবার শরীর ক্রমে প্রাচীন ও অপটু হইয়া উঠিতেছে দোখয়া 
বিশিষ্ট ভক্তের উদ্বিগ্ন হইলেন। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, জার 
তাহাকে শোৌচের জন্য সন্ভরণধোগে গঞ্জায় পারাপার করিতে দেওয়া 
হইবে না। এবার হইতে উহার জন্ত বাবস্থা করা হইল এক বুহদাকার 

বজবরা। 

এখন হইতে বাবা আশ্রয় নিলেন ভক্তদের প্রদত্ত এ বজরার নুতন 

আশ্রমে । নীগোয়ায়, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সন্নিকটে এই বজরায় তিশি দিন 

যাপন করিতেন, সঙ্গে অবস্থান করিত কয়েকটি অন্তরজ ভক্ত ও সেবক ! 

প্রত্যুষে উঠিয়া একবার করিয়া হরিহ্র বাবা নৌকাযোগে গঙ্গার ওপারে 
যাইতেন, নিজের প্রাত্যকৃত্যাদি সারিয়া আপসিতেন। 

'সম্মার্গ* হরিহরবাবা-অন্ক সংখ্যা, ১৭ই ভুলাই, ১৯৪৭ থৃঃ 
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এই বজরার আশ্রমটি ছিল পবিত্র র।ম নামের এক উৎস স্থল? 
সারা দিনরাত ভজণ, কীর্তন ও রামধুন গানে এটি মুখরিত থাকিত। 
রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় ও ভাষণে সেখানে 
প্রবাহিত হইত অধ্যাত্মরসের অপূর্বৰ প্রবাহ। 

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রম এ বজরাঁটি কেন্দ্র করিয়া সে দিন 

নাগোয়াতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি চঞ্চলমতি 

ছাত্র হঠাৎ আসিয়া নৌকায় উপদ্রব শুরু করে, বাবার সেবক ভক্তদের 

সাথে বচসা শুরু করিয়া দেয়, তারপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া 

কয়েকজনকে আহতও ক'রে। 

হরিহর বাবা তো মহা ক্রুদদ। আদেশ দিলেন, “আর এক মুহুর্তও 
এখানে থাকা নয়। আরো উত্তরে, অসিঘাটে গিয়ে নোঙর কর ।” 

বাবার আদেশ প্রতিপালিত হইতে দেরি হইল ন1। 

এ ঘটনার সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মদনমোহন মালবীয়জীর 

কাণে গেল। ছাত্রদের অশোভন আচরণের কথা শুনিয়। তিনি অত্যন্ত 

ব্যথিত হইলেন । ূ 
তখনি মালবীয়জী হরিহর বাবার বজরায় উপনীত হইলেন। সঙ্গে 

কয়েকজন অধ্যাপক ও কাশীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। প্রণাম নিবেদন 

করিয়া মালবীয়জী যুক্তকরে কহিলেন “ছেলেরা অবোধ । আপনার 

মাহাতআ্য তারা জানবে কি করে ঘে অপরাধ তারা করেছে মে জন্য 

আমর! আপনার চরণে ক্ষম। ভিক্ষা করছি । আপনি আবার কৃপা ক'রে 

নাগোয়ার ঘাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, নৌক। ফিরিয়ে নিন ।» 
বাব৷ স্মিতহাস্তে কহিলেন, “ছুরন্ত বালকদের রামজী আগেই ক্ষম! 

করেছেন-_-আমার মনে ত। নিয়ে কোন চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু আমার 

মনে প্রশ্ন উঠেছে, তরুণদের মতিগতি যদি এমনি নিন্সস্তরের হয় তবে 
তাদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা কেন? এত অর্থ জাম্্থ 

ব্যয় ক'রে কোন্ ধরনের শিক্ষাই ব! তাদের দেওয়! হচ্ছে? 
মালবীয়জী মহামনা, উন্নত আদর্শ ও চরিত্রের নেতা । তৎক্ষণাৎ 

০৮ 
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সবিনয়ে মহাত্বার কথা মানিয়! নিলেন । কহিলেন, «আমরা আমদের 
সাধ্যমত শিক্ষার আয়োজন করেছি। যেক্রটির কথা বললেন, তা 
অবশ্যই সংশোধন করতে চেষ্টা করবো । ভগবত কপা ও আপনাদের 
আশীর্বাদ থাকলে তা হবে। কিন্তু বাবা, আমাদের অনুরোধ রক্ষা 
করতেই হবে, আপনি বজ রা আবার পূর্ববস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন ।” 

“তা হয় না বেটা, এখন থেকে আমি এই পবিত্র অসিঘাটেই 
থাকবে! । গ্ভাখো, প্রভূ রামচন্দ্রজীর কি অদ্ভুত কৌশল ! এ শিবরূগী 
ছাত্রদের দিয়ে আমার নৌকাটিকে পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমারেখার 
ভেতরে কেমন ঠেলে দিলেন ।” 

ইহার পর মালবীয়জী আরো! কয়েকদিন ৰাবাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিতে আসেন । তাহার মনে একান্ত ইচ্ছা জাগে, হরিহর বাবার 

সেবা যত্বের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এজন্য একদিন 

পীড়াপীড়ি করিলে বাবা বলিলেন, “বেটা, প্রভৃজীর দীনতম সেবক- 

রূপে তার চরণতলে আমি পড়ে আছি । আমার সেবার তো! কোন 

প্রয়োজন নেই! তুমি ষদি এজন্য সত্য সত্যই ব্যগ্র হয়ে থাকো তবে 
বরং এই তুলসীঘাটের সংস্কার সাধন ক'রে দাও । শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত, তুলসীদাসগোত্বামীজীর এই সাধনপুত স্থান আজ জীর্ণ দশায় 
পড়েছে, গ্ভাখো । এর কিছু একটা বিহিত ক*র।”৮ 

বাবার এই নির্দেশ পালিত হইতে দেরী হয় নাই। শেঠদের 

সাহায্যে মালবীয়জী তুলসীঘাট ও আশ্রমের সংস্কার করাইয়া দেন। 

হরিহর বাবার খ্যাতি ধীরে ধীরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়! 
তাহার বজরাটি এখন হইতে পরিণত হয় এক পবিত্র গীঠস্থানরূপে 

শুধু কাশী অঞ্চলের ভক্ত সাধকগণই নয়, দেশ দেশাস্তর হইতে মুমুক্ষু ও 
অধ্যাত্মরসপিপান্থরা এখানে এই শক্তিধর মহাত্মার কাছে জড়ো 

হইতে থাকেন । 

হরিছর বাবা ছিলেন স্বল্প ভাষী, তাছাড়া, প্রায়ই রামরসে বিভোর 

হইয়া অস্তম্ম্রধীন থাকিতেন। কিন্ত দর্শনার্থী ভক্তের দল বিস্মিত হইয়া 
ভা, সা. (৭) ১৪ ২০৯, 
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লক্ষ্য করিতেন, শুধু মহাত্মার ক্ষণিকের দর্শন ও স্পর্শনে মানুষের অন্তরে 
ঘটিত অপরূপ রূপান্তর । শক্তিধর মহাপুরুষ মুহুর্তের মধ্যে নূতন নৃতন 
আধারে বপন করিতেন অধ্যাত্মসাধনার অমোঘ বীজ । কৃপাবলে 

উন্মোচিত হইত শত শত মানুষের লোকোত্বর জীবনের দ্বার। 

হরিহর ৰাবার ভাসমান আশ্রমটি ছিল নিরাশ্রয়ের এক পরমাশ্রয়। 
রোগ-শোক-হঃথখ নিপীড়িত মানুষ যেমন এখানে দলে দলে হাজির 

হইত, তেমনি আসিত মুক্তিকামী সাধকের দল । এই সিদ্ধ মহাত্মার 
একটি কথায়, একটি গানের ফ্রোহায়, কেহ পাইত শাস্তির প্রলেপ, 
কাহারো বা জীবনে জ্বলিয়৷ উঠিভ মুগুক্ষার আগুন 

সাধারণ ৰাশীবাসী ভক্তদের জন্য তীহার উপদেশ ছিল বড় সহজ 
সরল । সদাই তাহাদের হ্াদয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগাইয়া হাতা 
কহিতেন, “তোমাদের আবার ভয় কি? তোমরা রয়েছ খাস শিব- 
পুরিতে-_জোাতির্ময় মহাধামে | এই মহাধামে বসে রাম নাম নিরস্তর 

জপে যাও, সংসার চক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়ে এ নামকে কষে ধরে 

থাঁকো1। সর্ধর্ষ অভাব ঘুচে গিয়ে জীবনে ফুটে উঠবে অমৃত জ্যোতি ।” 
ধ্যাননিমীলিত মহাত্মার মু মধুর কণ্ঠে সঙ্গীয় ভক্তদের জন্ত প্রায়ই 

উচ্চারিত হই £ 

অল্পারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্। 
কাস্ঠাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাভ্যঃ শতৃপুজনম্্। 

ধনী নির্ধন সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার হরিহুর বাবার কাছে। 

সে-বার নেপালের মহারাণা কাশীতে আসিয়াছেন। লোকমুখে 
জীবনুক্ত মহাপুকষ হরিহর বাবার খ্যাতি শুনিয়া তীহার অসিঘাটের 

বজরায় উপস্থিত হইলেন। বাবাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, 
“বাবা, সারা জীবন রাজসিক মনোবৃত্তি নিয়ে তো কাটালাম এবার 

ডাক পড়েছে ওপারের, ব্যাকুল হয়ে উঠেছি পারের কড়ির জন্য । 
ভক্তিধনের জন্ত আমি কাঙাল । কিন্ত সংসারের জালে জড়িয়ে আছি 
কি ভাবে তা লাভ ক'রাষায়? কৃপা ক'রে বলুন।” 
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হরিহর ৰাব। 

“মহারাজ, রামনাম ছাড়া পরমবস্ত পাবার আর কোন সহজ পন্থা 

আমার জানা নেই! বাল্িকী বলীকম্তপের ভেতর থেকে এই নাম- 
সাধন দেখিয়ে গেছেন। আপনার সংসার-বল্গীকও সাধনপথে বাধা 

হবে না, আপনি এ নামরসে মত্ত হয়ে পড়েন।” -_ স্নেহপুর্ণ কে 

হরিহর বাবা বলিয়! উঠিলেন। 

“কিস্ত বাবা, আমার যে মন্ত অস্থরবিধ! রয়েছে রাম নাম গ্রহণে | 

পুকষানুক্রমে আমরা শৈব, এবার শিব ছেড়ে রামকে কি করে ইষ্ট 
বলে ধরবে1? তাছাড়া, শিবোপাসনা ছেড়ে রাম নামে সহজে মতি 

আসবেই বা কি ক'রে ?” 

“হরিহর ভাইয়ার কাছে শিব আর রামে কোন ভেদ নেই । জানেন 

তো, শিবন্ত হৃদয়ং বিষুঃ,বিষুস্ত। হাদয়ং শিবঃ। একই পরম সত্তা সর্বত্র 

ওতপ্রোত রয়েছেন মঙ্গলময়' শিবরূপে এবং মর্যযাদা-পুরুযোত্তম 

শ্লীরামদূপে | এই স্থ্টির সর্বত্র সর্বব বস্তুতে যিনি সদা রমণ করেন, 
সেই রামসত্তা সবারই বুকে রসের ঢেউ দিয়ে যাচ্ছেন । একটু ব্যাকুল 

হলে, একটু ভক্তিপ্রেম দিয়ে ডাকলে সহজে তার জবাব মিলে । 

আপনি এই সহজ পথ ধরেই এগিয়ে যান !” 

বাবার বজরার সম্মুখে সেদিন কোন এক খ্যাতনামা শেঠের 
স্থমজ্জিত পাল্কি আসিয়া থামিল, ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক 

শীর্ণদেহ, রোগজর্জর বর্ষীয়ান ব্যক্তি । সবাই ধরাধরি করিয়া তাহাকে 
বাবার সম্মুথে নিয়া বসাইয়া দিল। 

এক নজরে রোগীটির দিকে একবার চাহিয়। নিয়া হরিহরবাব। 

কহিলেন, “একে এত কই দিয়ে কেন এখানে টেনে এনেছে! ? তোমরা 

তো! জান, রাম নামের দাওয়াই ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। 

তাই একে জপ করতে বলো |” 

রোগীর আত্মীয় স্বজনের! ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জানাইলেন, “বাবা, 

সে দাওয়াই প্রয়োগ করভে আমর ক্রটি করিনি। রাম নাম কীর্তন 
রোগীর সামনে অনেক কর। হয়েছে, রোগী নিজেও নাম জপ করেছে। 

১১ 
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কিন্ত কোন ফল হয়নি। বাবা, আপনার কৃপাদৃষ্টি ছাড়া উপায় নেই।” 
বাবার চোখ ছুটি মুহুর্তে জুলিয়া উঠিল । বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া 

উঠিলেন, *ওরে কে আছিস্, একে আমার মুখ থেকে সরিয়ে দে । 

যে রাম নাম অমোঘ--যে নাম আমার একমাত্র সম্বল, তাতেই নাকি 

এর দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব কিছু হয়নি। তবে তো এর মত হতভাগ্য 

ছুনিয়ায় আর কেউ নেই। আমার সাধ্য কি ষে এর কোন উপকার 
করি ? শিগগীর একে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যা ।” 

শেঠের সঙ্গীরা হতাশ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া নিয়া যান . হাদয়ে 

তাহাদের জ্বলিতে থাকে অন্থুশোচনার জ্বালা । রামনামসিদ্ধ মহ 

পুরুষের কাছে “রাম নামে কাজ হয়নি” বলাট1 যে আদৌ শোভন ও 
যুক্তিযুক্ত হয় নাই, একথা ভাবিয়া তাহাদের খেদের পীমা রহিল ন1: 

খ্যাতনামা আচাধ্য, দেশনেত। ও রাজরাজরাগণ বাবার কাছে 

আসা যাওয়া! করিতেন, নিজেদের হঃখে কষ্তে নানা সমস্যার সমাধানে 

তাহরা অলৌকিক শক্তির সহায়ত। প্রার্থনা! করিতেন । অনুরূপ সমস্য। 
নিয়া দীনহীন কাঙাল ও অন্ত্যজেরাও এই সমদর্শী মহা পুরুষের কাছে 

কম আনাগোনা! করিত না। মংস্তজীবী মংলু ছিল বাবার এমনি এক 

দীন দরিদ্র ভক্ত । একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি সে অসিঘাটের 
বজরায় আসিয়া উপশ্থিত। বাবার সাথে তাহার এক গুরুতর পরামর্শ 

আছে । তীহার সাহায্য ছাড়া এ বিপদে নাকি মংলুর উদ্ধার পাওয়া 
কঠিন। 

রামনাম কীর্তন সবে মাত্র শেষ হইয়াছে । সার। দিনের ভীড় ও 

কোলাহলের পরে হরিহর বাবা শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন, এমন 
সময় বাবার এই ধীবর ভক্ত বিষণ হৃদয়ে আসিয়৷ উপস্থিত। 

একান্তে ডাকিয়। নিয়া সপ্রশ্ দৃষ্টিতে বাব। মংলুর দিকে চাহিলেন। 
সরল বিশ্বাসে সে তাহার ছুঃখের কথা নিবেদন করিল, “বাবা, কিছু 

দেনার দায়ে পড়েছি । পাওনাদারেরা বড় উৎপাত করছে। 
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হরিহর বাৰ। 

ভেবেছিলাম কয়েকট। দিন গঙ্গায় সারা রাত জাল বাইবো, বড় মাছ 
কতগ্চলে! ধর! পড়লে দেনাট1 শোধ হয়ে যাবে ।” 

“তা কি রকম হচ্ছে টচ্ছে”__বাব। অন্তরঙ্গ স্বরে ধীবর ভক্তকে 
প্রশ্ন করিলেন। 

হতাশ কঠে মংলু উত্তর দিস, “না বাবা_সেই জন্যেই তো 
শাপনার কাছে আজ ছুটে আসা। গত কয়েকদিন যাবৎ জালে 

একটাও বড় মাছ পড়ছে না। গঙ্গামায়ী এ অভাগার প্রতি একেবারে 

বিরূপ। বাবা, এবার আপনি একটু বলে না দিলে যে গোঠীশুদ্ধ না 
খেয়ে মরবো, দেনা! শোধ করা তো দূরের কথা ।” 

মংলুর সমস্তার কথ। শুনিয়। হরিহর বাবা মহা ব্যস্ত হইয়া উটিলেন | 
তাইতো, এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? 

কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবিয়া নিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, “শোন্ 
বেটা। তোর কোন ভয় নেই। রামনাম জপ করিস তো? বেশ, 

তেমনি করে যাবি । আর আগামী কাল রাতে গঙ্গায় জাল ফেলবার 

আগে গঙ্গামায়ীর দোহাই দিবি, অনুনয় বিনয় করবি । গঙ্গামায়ী 

সকলেরই মাতা,--পাগী ভাগী, দীন ছুঃখীর জন্য তার করুণার অস্ত 
নেই। তোর প্রার্থনা! তিনি নিশ্চয় শুনবেন । দেখবি, কাল থেকেই 

গালে অনেক মাছ ধরা পড়বে ।” 

কয়েকদিন পরে ধীবর হরিহর বাবার সন্নিধানে আসিয়া! উপস্থিত! 

মন তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। যুক্ত করে নিবেদন করিল, 
“বাবা, আপনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, গঙ্গামায়ী আমার 

প্রার্থন! শুনেছেন। আজকাল জালে রোজ একগাদা করে বড় মাছ 
ধরা পড়ছে । আমার দেন। প্রায় শোধ হয়ে এলো বলে ।” 

বাবা তে। মহ] প্রসন্ন । সন্থান্তে কছিতে লাগিলেন, গ্ঠাখ, মংলু 

রামনাম আর গন্গামায়ী-এ ছয়ের কি কপা আর অপূর্বব মহিম' ! 
দারিদ্র, দেহরোগ থেকে শুরু ক'রে সর্বব ভবরোগ এরা নাশ করেন। 

সাবধান, কখনো যেন এ দুটো আশ্রয় ছাড়বিনে।” 
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অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছে হরিহর বাবার এই কৃপালীল! ছিল 
পরম বিস্ময় | উচ্চকোটির সাধকদের মুযুক্ষার দ্বার যে শক্তিধর মহাত্মার 
কৃপাঁয় মুহুর্তে উন্মুক্ত হইত, দরিদ্র মংলু জেলের মৎসাভাব সমস্যার 

সমাধানেও তাহ] নামিয়া আসিতে দেরী করিত ন1।। সমদশী' ব্রহ্মাবিদ্ 
মহাপুরুষের পক্ষেই ইহা ছিল সম্ভবপর | 

সিদ্ধপুরুষ হরিহর বাবার দীর্ঘ জীবনে যোগবিভূতির বিস্ময়কর 
লীল1 বহুবারই দেখা গিয়াছে । বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগী সাধকদের 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে ইহার নানা বিবরণ 

পাওয়া যায়। 

সেবার হরিহর বাবা কাশীর উপান্তে বীতরাগ বাবার সাধনকুটিরে 

অবস্থান করিতেছেন। চরমকুচ্ছ ও একাগ্র সাধনায় দিন অতি- 

বাহিত হইতেছে। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি গঙ্গান্সান 

সমাপন করেন, তারপর ডুবিয়া যান তপস্যার গভীরে । সেদিন 
স্নানের সময় হঠাৎ একছুর্ঘটন। ঘটে । ভাবতম্ময় সাধক পা পিছলা ইয়া 

পড়িয়া যান এক নাগফণি কাটার ঝোপের উপর। সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি 

তাহাকে টানিয়া আনিয়। শুআৰাধা করতে থাকেন । 

একটু স্ত্ন্থ হওয়ার পর হরিহর বাবা শুনিতে পান, প্রবীণ মহাত্ম। 
বীতরাগ বাবাও কিছুদিন আগে নদী তীরের এই কাঁটাগাছে 

আহত হইয়াছেন । রক্তপাতও নাকি বেশ কিছুট। হইয়াছে । এই 

ংবাদ শোন। মাত্র বাব! ভ্ুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, গ্ভাখো' 

যে কাটাগাছ বীতরাগ-বাবার মত মহাপুরুষের রক্তপাত ঘটায় কাশীর 
গঙ্গাতীরে তার থাকবার কোন অধিকার নেই। নাগফণি গাছ এখন 

থেকে আর যেন এখানে না দেধা যায়।” 

বাক্সিদ্ধ সাধকের এই বাক্য অচিরে সিদ্ধ হইয়া উঠে। সবিনম্ময়ে 

সকলে লক্ষ্য করেন, কণ্টকাকীর্ণ নাগফণি গাছ আর কাশীর গঙ্গাতীরে 

জন্মাইতেছে না। 
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কয়েক বৎসর পরের কথা, হরিহর বাব। তখন তুলসীঘাটে বসিয় 
কঠোর তপস্যা করিতেছেন । ইতিমধ্যে চারিদিকে তাঁহার যোগবিভূতির 
খ্যাতিও কিছু কিছু রটিয়া গিয়াছে । মাঝে মাঝে আর্থ ও মুমুক্ষু 
নরনারী তীহাঁর চরণতলে আসিয়া পরণ নেয়, হুঃখ দহনের হাত হইতে 

মাগে তাহারা নিষ্কৃতি । 

একদিন গভীর রাত্রে বৃক্ষতলে আসন বিছাইয়! হরিহুর বাব1শয়ন 

করিয়া আছেন। অকল্মাৎ এক আর্ত চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভাঙগিয়। 

গেল। 

সেই মহল্লার এক বৃদ্ধা ভক্ত প্রায়ই ভক্তিভরে তীহার কাছে 

যাওয়া আসা করিত। হঠাৎ সে হরিহর বাবার আসনের সম্মুথে 
আসিয়া আছাড় খাইয়! পড়ে । হতাশ হইয়া বলিতে থাকে, “বাবা, 

মহাসঙ্কটে পড়ে আমি এসেছি । আপনার কৃপা ছাড়া উদ্ধারের আর 

উপায় নেই। আমার ছেলে কল'কাতায় চাকুরী ক'রে । এইমাত্র 

সেখান থেকে তার এসেছে,সে কলেরায় মর্ণাপন্ন। বাবা, আমি 

বিধবা, দীন দরিদ্র । এই ছেলেই আমার একমাত্র স্থল । আপনি 

কৃপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন |; 

“মায়ী কেন তুমি এতো। উতল] হচ্ছে? সর্বব বিদ্লহর রামনাম জপ 
করতে থাকো, তাতে সব বিপদ কেটে যাবে 1৮ শাস্তত্বরে উত্তর দেন 

হরিহর বাবা । 

“ন। বাবা, আমার মুখের নাম জপে কোন কাজ হবেনা ! বিপদে 

পড়লেই তো৷ তা জপ করি, কিন্তু বিপদ কাটে কই? বাবা আপনি 
নিজের হাতে আমায় একটা ওষুধ দিন ছেলের জন্য, তাই নিয়ে আমি 
আজই কলকাতায় রওন1 হই |” 

কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্বাস বাক্যই স্ত্রীলোকটি শুনিতে চায়না, 

ছুই চোখে কেবলই অবিরল ঝরিতে থাকে অশ্রধার৷ । আর যুক্তকরে 

বার বার সে মিনতি জানায়। 
অসহায়। নারীর ক্রন্দন মহাপুরুষের হদর গলাইয়া দিল। প্রশাস্ত 
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কান্ঠ তিনি কহিলেন, “মা তুমি আর এমন করে কেঁদে না, শান্ত হও । 
সামনেই রাস্তার ধারে এ মুদি দোকান রয়েছে । ওখান থেকে ঃমামার 
নাম ক,রে একটা পোহরা ফুল তুমি নিয়ে এসো । আমি তোমার 

ছেলের রোগমুক্তির জন্য ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি” 

বৃদ্ধা তখনি ছুটিয়া গিয়া সোহরা সংগ্রহ করিয়া আনে । 
ফলটি হাতে নিয়া মহাপুরুষ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করেন তারপর 

অস্ফুটত্বরে বলিয়া উঠেন-জয় রাম জয় রাম। সঙ্গে সঙ্গে এটি 
নিক্ষেপ করেন গলা গর্ভে । 

এবার করুণাঘন দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া কহিজ্ন, “যা 
বেটী. কলকাতায় আর তোর যাবার দরকার নেই! ছেলের অন্তুখ 
ভালো হয়ে গিয়েছে! কালই তুই খবর পাবি ' যা এখন ঘরে গিয়ে 
পরমানন্দে রাম-নাম জপতে লেগে যা |? 

পরদিনই কলিকাতা হইতে বৃদ্ধার গৃহে আর এক জরুরী তার 

আসিয়া উপস্থিত--রোঁগী সম্পুর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মায়ের 
আর আসার কোন দরকার নাই । 

এই বৃদ্ধ। যে কয় বৎসর বাঁচিয! ছিল, প্রতিদিন প্রভাতে আসিয়! 

হরিহণ বাবাকে দর্শন করিত, শিবজ্ঞানে করিত তাহার স্তবস্ততি। 

সে-বার এক মন্দিরের উচ্চ সি'ড়ি হইতে পতিত হইয়া হরিহর 

বাব গুরুতররূপে আহত হন | আঘাতের ফলে পায়ের একটি হাড় 
ভাঙ্গিয়া যায়। ভক্তেরা তো মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি 

তাহাকে হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা হইল । 

অভিজ্ঞ সার্জনদের সন্দেহ, হরিহর বাবার পায়ের অস্থি ছুই তিন 
টুকরা হুইয়া গিয়াছে । তখনি ক্লোরোফম প্রয়েগ করিয়। ভগ্ন পদে 

অস্ত্রোপাচার কর! হুইল। অস্থি পুনঃসংস্থাপনের শেষে ডাক্তারের 
সবেমাত্র ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় ভারপ্রাপ্ত নাস” 
ভীত সন্ত্রস্ত হইয়! ঠেঁচাইয্লা উঠে, “একি ! রোগী কোথায়? এই তে 
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তাকে আমি বিছানায় শোয়া দেখলুম, এরই ভেতর কোথায় সে অদৃশ্য 
হলো ?” 

ডাক্তারের। সবাই ত্রস্তপদে আবার ক্যাবিনে ঢুকিলেন। সত্যই তো 
রোগীর শষ্য খালি পড়িয়া রহিয়াছে । ক্লোরোফন্্ন বার! বেছু'স রোগী 
কি করিয়া এতটুকু সময়ের ব্যবধানে বাহ্াজ্ঞান ফিরিয়া পায় এবং স্থান 
ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়? এই রহস্য ভেদ ক'র] তাহাদের কাহারও 

পক্ষে সেদিন সম্ভব হইল না। 

ভক্তের] সবাই তখনি ছুটে গেলেন হরিহর বাবার আস্তানায় 
সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাব। পরমানন্দে বসিয়া ভন অনুষ্ঠানকরিতেছে ! 
কে বলিবে যে তাহার পায়ের অস্থি ভগ্ন এবং কিছুক্ষণ আগেই 

অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে ? 

একটি ভক্ত অন্থুযোগের স্বরে কহিলেন, “বাবা, এটা কি ভালো 
হলো? পায়ের হাড় আপনার ভেঙ্গেছে, বিচক্ষণ সার্জন দিয়ে 

অপারেশনও করিয়েছেন, তারপর এভাবে সবাইকে ব্যস্তসমস্ত ক'রে 

হাসপাতাল থেকে চলে এলেন কেন? 

মহাপুরুষ হাপিয়৷ কহিলেন, “গ্ভাখো, প্রারন্ধ বড় বলবান। তাকে 
জায়গ? ছেড়ে দিতে হবে, তাই নিজের পা ভেঙ্গেছি, তারপর ডাক্তার 

দিয়ে কাটাছেঁড়। করানোও বাদদিইনি। এতেই হয়ে গিয়েছে প্রারন্ধের 

ক্ষয়। তাই তো হাসপাতালের বদ্ধ ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকা আর 

পোষায়নি। সটান স্বস্থানে ফিরে এসেছি ।” 

হরিহর বাবার সেদ্দিনকার এই কাও দেখিয়৷ ডাক্তার ও ভক্তদের 

বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। 

বিশ্বনাথ বাবা ছিলেন হুরিহর বাবার নেহধন্য এবং অস্তরজ শিষ্য। 

একাদিক্রমে প্রায় পচিশ বৎসর কাল একনি এই বাঙ্গালী সাধক 

তাহার গুরুর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, একান্ত সেবকরূপেচিহ্িত হইয়। 

গিয়াছেন। শক্তিধর গুরুর নান। কপালীল। ও বিভূতি লীলা তিনি 
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স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গুরু মহাত্য বর্ণনার কালে 

বিশ্বনাথবাবা মাঝে মাঝে এই সব নিগুঢ় তথ্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের , কাছে 
পবিবেশন করিতেন । তাহার একবারকার প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী 

এখানে আমরা বিবৃত করিব। 

সেবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহনে বারাণসীর নরনারী অস্থির হইয়া 

উঠিয়াছে। দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে সবাই প্রতীক্ষা করিতেছে 
বধ! সমাগমের। অসিঘাটের বরজায় সেদিন সাদ্ধা পূজা ও আরতি 

শেষ হুইয়। গেল। বিশ্বনাথবাব। গুরু মহারাজকে নিবেদন করিলেন, 
“বাবা, আপনার শরীরটে তেমন ভালে। নেই, এদিকেসারাদিনই আজ 

লু'র দাপট গিয়েছে । ভাবছি এ সময় একবার আপনাকে গঙ্গাবক্ষে 

বেড়িয়ে আনবো । শবীরটে একটু ঠাণ্ডা হবে |” 
বাবার অনুমতি মিলিল। কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তসহ শুরু হইঙ্গ 

নৌবিহার। গঙ্গায় কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরার পর দেখা গেল, আকাশের 
কোণে জমাট বাঁধিয়! উঠিয়াছে পুগ্জ পুগ্জ কালো মেঘ। ক্ষণকাল মধ্যে 
শুরু হইল এক প্রচণ্ড ঝটিকা । 

বিশ্বনাথ বাব] মনে মনে প্রমাদগণিলেন। অস্তরেঅনুতাপও দেখ। 

দিল। তাইতো, গুরু মহারাজ নিজে ভ্রমণে বাহির হইতে চান নাই, 
শেষটায় তিনি নিজে তাহাকে এই বিপদের মুখে টানিয়া আনিলেন ! 

তাড়াতাড়ি বজরার মাঝিদের ডাকিয়া কহিলেন, “এক্ষুনি সব 

পাল গুটিয়ে ফেল। সাবধান | ঝড়ের হাওয়ার ঝাপ টায় বজরা যেন 
উল্টে না যায়।” 

হরিহর বাবা এতক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বজরার ভিতরকার কক্ষে 

উপবিষ্ট ছিলেন। শিষ্যকে ঘাবড়াইতে দেখিয়া এবার মুখ খুলিলেন। 

প্রশান্ত ক্ঠে কহিলেন, “বেটা, এতো ছুশ্চিন্তা করে মরছে! কেন ? 
আমি যে স্থানে আসন ক'রে বসে আছি, রাম নামের দিব্য শক্তি দিয়ে 

ঘের! যে স্থান, সেখানে এই নৈসগিক উত্পাত কি করবে, বলতো? 
ভয় নেই। যে ঝড় এগিয়ে আসছে, তা আমাদের এই বজরার 
১৮ 



হরিহর বাৰ! 

আশ্রমকে এড়িয়ে যাবে । এখানকার কোন ক্ষতিই তা করবে না ”* 

বিশ্বনাথ বাবার নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । 
দেখিলেন, এরাঁবতের মত গর্জন করিয়া আসিয়! ঝড়ঝঞ্জ! কি যেন 

এক দৈবী প্রেরণায় বজরাকে পাশ কাটাইয়। যাইতে লাগিল। হরিহর 
বাব! তখন নীরব নিশ্চল, ধ্যানস্থ । প্রকৃতির তুর্ধ্যোগকে নিয়ন্ত্রণের 

যে অদ্ভুত এশ্বর্ধ্য মহারাজ সেদিন প্রদর্শন করিলেন দীর্ঘকাল তাহা 

বিশ্বনাথ বাবার স্মৃতিপট হইতে মুছিতে পারে নাই ! 

মনুষ্েতর প্রাণীর উপরও হুরিহর বাবার যোগৈশ্বর্ষের প্রভাব 

ছিল অমোঘ । বেনারস বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডক্ুর অযোধ্যা সিং ইহার 
এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন-_ 

সেদিন নাগোয় অঞ্চলে মহ! সোরগোল পড়িয়া যায়। কাশী- 

নরেশের একটি বৃদ্ধ হাতী ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে । রামনগরের চারদিকে 

লগ্ুভণ্ড করার পর সেদিন এই হস্তী পুজবের মাথায় খেয়াল চাপে, 
গঙ্গ৷ পার হুইয়া সে বারাণসী শহর তোলপাড় করিবে । উত্তেজিত 

অবস্থায় বুংহন-নাদে চারদিক উচ্চকিত করিয়া উহ। গঙ্গাগর্ভে ঝাপ 
দেয়ঃ সন্তর্ণ শুরু ক'রে অসির তুলসীঘাট লক্ষ্য করিয়া । | 

এই ঘাটেরই এক কোণে, বৃক্ষ ছায়ায়, হরিহর বাব! তাহার ইট 

ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষু হুইটি নিষ্পলক, বাহাজ্ঞান নাই। উম্মত 

হস্তী এবার [বরাট চিৎকার করিতে করিতে বাবার সম্মুধে আগিয়া 
উপস্থিত। প্রাণের নরনারী সবাই আগে হইতেই ভয় পাইয়া বহু 

দুরে সরিয়! গিয়াছে । ভীতি মিশ্রিত দৃিতে তাহার! চাহিয়া আছে 
এ হু্ধর্ষ মারমুখী হস্তী আর আত্মসমাহিত সাধুর পিকে । এই মুহুর্তেই 
বুঝি বা! পদতলে পিষ্ট হইয়। হরিহর বাবার ভবলীল। সাঙ্গ হয়। 

কিন্তু একি অবিশ্বান্ত দৃশ্ঠ উদ্ঘাটিত তাহাদের সমক্ষে! হরিহর 
বাবার দিকে কিছুটা! আগাইয়া গিয়াই হাতীটি কোন্ এক ইন্দ্রজাল 

বলে মুহুর্তমধ্যে শান্ত হইয়া ঘায়। শুড়টি নীচু করিয়া! আজ্ঞাবহ 
২১৯, 



ভারতের সাধক 

ভূত্যের মত থাকে দণ্ডীয়মান। উলঙ্গ সাধকের প্রেমের নিগড়ে সে 

যেন চিরতরে বন্দী হইয়াছে, নিজস্ব কোন সত্তা আর নাই। , 

উন্মন্ত হুস্তীর এই অত্যাশ্চরধ্য রুপাস্তরের স্মৃতি দীর্ঘদিন কাশীর 

জনমানসে জাগরূক চিল ।১ 

দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ ও কঠোর তপস্যার ফলে হরিহর বাবার শরীর 

অপটু হইয়া পড়িতে থাকে । বয়সও ক্রমে পৌছে শতকের কোঠায় । 
এই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষাদের কাছে লীলা 

সংবরণের আভাষ দিতেন । 

একদিন ভক্তের) বলেন, “বাবা, আপনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও ঈশ্বর 

স্বরূপ । আপনি ইচ্ছে করলেই তো আরো বহ্ছু বৎসর আমাদের মধ্যে 
কল্যাণের উৎস-রূপে বিরাজ ক'রতে পারেন ।” 

“তা কি করে হয় বেটা, রামজীর চরণে যে সব ইচ্ছে আমার 

নিবেদন করে দিয়েছি। তা কি আর ফেরানো যায় ?-ম্লিগ্ধ মধুর 

কঠে মহাত্ম। উত্তর দেন । 

“বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকে আমর পরম শান্তিতে আছি, 

একটা নিরাপত্তার বোধ নিয়ে আছি। আপনি যেন ছেড়ে যাবেন না। 

“বেটা, জীব সত্তার কথ। ছেড়ে রামজীর পরম স্বরূপের কথা ভাবো । 

তিনি রয়েছেন সারা হৃগ্িতে ওতপ্রোত হয়ে । সেখানে তোমাদের আর 

আমার বিচ্ছেদ নেই কোনকালে ।” 

একদিন একান্ত সেবকদের ডাকিয়া বলিলেন, “গাছ বড়ো জীর্ণ ও 
পুরাতন হয়ে গেছে । আর একে রাখা ঠিক নয়।” 

পরদিন হইতেই সমস্ত খাছ পরিত্যক্ত হুইল । দেহরক্ষার জন্য 

নিজেই ব্যবস্থা করিলেন-_শুধু এক কমণ্লু পবিভ্র গঙ্গাবারি। সবাই 
বৃঝিলেন, ইহ মহা প্রয়াণের উদচ্ভোগ পর্ব । 

ডক্টর অযোধ্যা সিং, "দি গ্লোরি অব হরিহর বাবা? পৃঃ ১৭ 
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হরিহর বাবা 

অবশেষে ১৯৪৯ সালের পছেল। জুলাই তারিখে প্রতীক্ষিত লগ্নটি 
আসিয়া যায়। বাবার ইচ্ছান্ুসারে অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীদের 

দর্শনদীনের জন্য তাহার কক্ষদ্বার উম্মুক্ত করা হয়। তারপর বেলা 
এগারোটায় তাহার শেষ আরতি সাঙ্গ হইবার পর চিরতরে তিনি 
ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস । 

লীল। সংবরণের সংবাদ তখনই দাবানলের মত সারা বারাণসী ও 

সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। সহতঅ্র সহঅ নরনারী আসিয়। ঘিরিয়া 

দাড়ায় হরিহর বাবার পবিত্র আশ্রমটিকে । সাশ্রুনয়নে নিবেদন ক'রে 

তাহাদের স্বতঃস্ুর্ত প্রাণের অর্ধ্য | 
চন্দন-চচ্চিত, পুষ্পমাল্য বিভূষিত, মরদেহটি স্থাপন করা হয় একটি 

প্রস্তর-পেটিকায়। স্ুমজ্জিত তরণীতে চাপাইয়া ভক্তগণ উহ] মণি- 
কণিকার ঘাটে লইয়া যান। তারপর বেদমন্ত্র ও রামধুন সঙ্গীত 

গাহিয়া পেটিকাটি নিক্ষেপ করা হয় কল্লোলিনী গঙ্গার অভ্যন্তরে । 

বারাণসীর অধ্যাত্মপুরীতে হরিহরের যে মিঙ্গিত সত্তাকে মহালাধক 

হরিহর বাবা আপন সাধনায় নূর্ত করিয়। তুলিয়াছিলেন, আজো 
তাহার জন্য সাধকজনের আকুতির সীমা নাই। 

ইউ 



তকে 

শিবচতুর্দাশীর পুণ্যতিথি ৷ পুজার উপচার সংগ্রহ করার জন্ত গৃহের 
সবাই আজ অত্স্ত ব্যস্ত । বালক নবীনচন্দ্রেরও এতটুকু অবসর নাই, 
সারাদিন জননীর পিছে পিছে ঘুর-ুর করিয়াছেন আর নানা ফুট- 

ফরমায়েস খাটিয়েছেন | সন্ধ্যার পর জননী কহিলেন, “বাবা নবীন, 
পুজোর তে৷ সময় হয়ে এলো, পুরুত্ঠাকুর এসে পড়লেন বলে । এই 
অবসরে চট. ক'রে আমি খিড়কীর পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে 
আল্সি। তুই ততক্ষণে ঠাকুর ঘরে বসে পাহার]। দে। লক্ষ্য রাখবি, 
আমার এত সব আয়োজন দ্ধেন নষ্ট না হয়।” 

জননী স্নানে গিয়াছেন। নবীন চুপচাপ পুজার কক্ষে একাকী 
উপবিষ্ট । সারাদিন ছুটাছুটির ফলে ক্লান্তি আসিয়াছে, খানিক বাদেই 

একপাশে মেঝেতে সে শরীর এলাইয়! দিল। ঘুম আসিতেও দেরী 

হইল ন1। 

জননী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন । পুজার উপচারের দিকে 

তাকাইতেই চমকিয়া উঠিলেন। একি কাণ্ড! কয়েকটা ইছুর ফে 

নৈবেছের থালার উপর চড়িয়া চাল-কল! খাওয়া শুরু করিয়া 

দিয়াছে । তাড়। করিতেই সেগুলি লিঙ্গ-বিগ্রহের মাথার উপর দিয়া 
লাফাইয়। কোথায় অদৃশ্ঠ হইয়া গেল। 

ক্রুদ্ধ! জননী বালক নবীনকে জাগাইয়া তুলিলেন। ভৎসন। করিয়া 

কহিলেন, “কি কুক্ষণে ভোকে এখানে পাহারা দিষ্তে রেখে আমি 

চান করতে গিয়েছি! তুই ঘুমোবার আর সময় পেলিনে ? গ্ভাখ. তো 
ইণছুরগুলে। সবট। নৈবে উচ্ছিষ্ট করে গেল । আবার আমায় নুতন 
করে থালা সাজাতে হবে। হ্াযারে, এত অপদার্থ তুই 1 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়। থাকিয়। দৃপ্ততঙগীতে বালক উত্তর দিল “আচ্ছা 
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তিব্বতী বাব! 

মা, যে ঠাকুর নিজের ভোগের চাল-কল। রক্ষা করতে পারে না, তার 
পুজোয় কি ফল, তা আমায় বলতে পারো ?” 

“সে কি রে, এ কি অলক্ষুণে কথা বলছিস্? তুই কি শেষটায় 
নান্তিক হবি নাকি ?” 

“না মা- নাস্তিক নয়। এ হচ্ছে আস্তিকেরই কথা । ঈশ্বরকে এই 
কুঠুরীতে বসিয়ে রাখতে, চাল-কলা৷ ফুল-বেলপাতা দিয়ে ঘিরে 
রাখতে, আমার মন চায় না। আমার মন ব'লে- জলে, স্থলে, 

অস্তরীক্ষে, অনস্তকোটি গ্রহ তারায় তিনি ছড়িয়ে আছেন । হাপ__ 
রা, সেই শীশ্বরের কথাই ভাবি ।” 

“এ বয়সে এত পাকা পাকা কথা বগতেও শিখেছি” মা সহাস্তে 
বঙ্লিয়া উঠেন । 

পুরোহিত স্মৃতিরত্ব মহাশয় ইতিমধ্যে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন । 
এতক্ষণ একপাশে ঠাড়াইয়া মাতাপুত্রের কথা শুনিতেছিলেন । আগাইয়! 
আসিয়া নবীনের মাকে কহিলেন,“ন! মা, পাকামো। নয়, তোমার ছেলে 
তার সংস্কার অনুযায়ীই কথা বঙ্গছে। অপূর্ব সাত্বিক চিহ্ন ওর 

সারাদেহে বর্তমান। নিশ্চয় পূর্বব জন্মের ত্যাগ বৈরাগ্যময় সাধন- 

সংস্কার নিয়ে এ ছেলে জন্মেছে । আমি বলে রাখছি, বড় হয়ে এ 

বংশ উজ্জ্বল করবে ।” 

বালক নবীন কিন্তু ততক্ষণে পুজোর ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির 
হইয়া গিয়াছে। জননী ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে এবার কহিলেন, "স্মুতিরত্ব 
মশাই, ভাবছি, আপনার কথা হয়তো ঠিকই। অনেকদিন আগের 
কথা। এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সে-বার আমাদের বাড়ীতে এসে 

হাজির । জ্যোতিষ-বি্ভায় তার খুব অধিকার । আমার হস্তরেখা 

দেখে তিনি বলেছিলেন,_-মা তোমার ষষ্ঠ গর্ভে এক পুত্র সন্তান হবে 

এবং সে সন্তান হবে সংসারত্যাপী মহাত্মা । নবীন আমার সেই সম্তান, 

সত্যিই আমি বড় ভয়ে ভয়ে থাকি, কবে বা সেই অভ্যাগত 'সম্ন্যাসীর 

ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়।” 
২ 



ভারতেয় সাধক 

মায়ের এ আশঙ্কা কিন্ত সত্যে পরিণত হয় ! ছুই বগুসরের মধ্যেই 

নবীন পিতামাতা ও আত্ম-পরিজনের মায়া অনায়াসে কাটাইয়। 

বাহির হইয়া পড়ে অধাত্ম জীবনের পথে। উত্তরকালে পরিণত হয় 
সে এক মহাশক্তিধর ও সার্থকনাম1 মহাপুরুষরূপে । দিগবিদিকে 

প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে তিববতী বাবা নামে । 

অধুন। পাকিস্তানের অন্তর্গত, সিলেট শহরের অদুরে, এক গগুগ্রামে 

আনুমানিক ১২০ সালে তিববতী বারা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 

রাজচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন দশ হাঞ্জার টাকার আয়ের একটি ক্ষুদ্র 

জমিদারীর অধিকারী । দান, ধ্যান এবং জনকল্যাণকর কর্মের জন্য 

এই অঞ্চলে চক্রবন্তীদের বেশ নাম ছিল; রাজচন্দ্রের সহধদ্মিণী 

ছিলেন পরম ভক্তিমতী | অতিথি সেবা, গৃহদেবতার পূজা ও পাল- 
পার্ববণের কাজ কর্মে তাহার নিষ্ঠা ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। 

পুত্র নবীনচন্দ্র তখন স্থানীয় স্কুলে বিচ্ভাভ্যাস করেন, বয়স প্রায় 
পনের বৎসর । আর পাচটি ছেলের মত তাহার স্বভাব নয়। খেলা- 
ধুলায় যেমন মন বসে না, তেমনি নাই কোন উৎসাহ স্কুলের লেখা- 
পড়ায়। সংসার বিরাগ দিনের পর দিন কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

একদিন জননীকে ডাকিয়া কহিলেন, “গ্ঠাখো মা, বেশ কিছুদিন যাবৎ 
কতকগ্চলো৷ প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করছে, কোন উত্তরই আমি 

খুজে পাচ্ছিনে। কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায়ই বা চলে যায়? 
এই স্থপ্টির মূলে কে রয়েছেন? কি তার স্বরূপ? কিজানি কেন এই 
প্রশ্নগুলো। আমায় ভূতের মত পেয়ে বসেছে। আমি এও বুঝতে 

পেরেছি, সংসারের সব কিছু ত্যাগ ক'রে না বেরিয়ে পড়লে আমার 

জীবনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর কোনদিনই মিলবে ন11” 

«এ সব তুই কি বলছিস পাগলের মত? ঘরেবসেকি ধর্ম হয় 
ন1? শাস্ত্র পাঠ ক'র্, সাধন ভজন ক'র, তবেই মিলবে পরম বস্তা 1৮-_ 
জননী করুণ হরে বলেন। 
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তিববস্তী বাব! 

*ন] মা, তা হয় না। আমি নিদ্ধান্ত স্থির ক'রে ফেলেছি। আজ 

রাত্রেই বেরিয়ে পড়বো৷ আমার নূতন জীবনের যাত্রা পথে। . 
জননী কিছুক্ষণ বজ্জাহতের মত চুপ করিয়। রহিলেন। তারপর 

প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, ভবিতব্য 
খণ্ডানো যায় না। তোর মুখে এই কথ শুনবো, এ আশঙ্কায়ই এতদিপ 
ছিলাম । এবার বুঝলাম তোর জন্মের আগে অতিথি সন্গ্যাসী যা বলে 
গিয়েছিলেন তা-ই ফলতে যাচ্ছে । মনে ভয় ছিল, কিন্ত এই সঙ্গে মনকে 

বুঝিয়ে কিছুটা স্থিরও ক'রে রেখেছিলাম । ঈশ্বরের সন্ধানে যঘাচ্ছিস__ 
আমি এতে বাধ। দেব না। আশীর্বাদ করি কুল পবিত্র ও উজ্জ্বল কর্” । 

“মা, তোমার এতদিনের দেবপুজা সার্থক । সত্যই তুমি মহিয়সী* 
--এ কথা বলিয়া নবীন মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন ক'রে । 

পিতা ও অন্তান্ত আত্ু-পরিজনের কাছে বিদায় নিয়া সেই রাতেই 

মুমুক্ষু কিশোর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। 

এই সর্ববত্যাগী কিশোরই উত্তর কালের শক্তিধর মহাপুরুষ 
ভিববতী-বাব] । যোগ ও তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া শত শত আর্ত 
ও মুমুক্ষুর পরমাশ্রয় রূপে উত্তর ভারত ও তিব্বতের সর্বত্র তিনি 

কীতিত হইয় গিয়াছেন। 

যাত্রার প্রাক্কালে জননী কহিলেন, “বাবা, নিয়তির আহ্বানে ঘর 
ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, বরণ করে নিয়েছিস, ত্যাগ তিতিক্ষার জীবন । 

এ পথে ছঃখ কষ্ট অনেক কিছু হয়তে! তোর সইতে হবে । কিন্ত আমি 
তোর কাঙাল জীবনের কথা ভাবতে পারিনে। আস্তাবলে ছোট 
একটা টাট্টু ঘোড়া আছে, নিয়ে যা। তার পিঠে চড়ে পরিব্রাজন 

কর। আর এই নে কিছু টাকা, এ দিয়ে কিছুদিন তোর গ্রাসাচ্ছাদন 

চলবে । আর একট কথ। পালন করিস | গৃহন্থের অন্ন কখনে। 

ভিক্ষা করবি না, তাতে হীনমন্ হয়ে যেতে হয়। ভিক্ষা যদি গ্রহণ 

ক'রতেই হয়, ক'রবি মঠ মন্দির বা আখড়ায় |” 

ভা, সা, (৭) ১৫ ২২৫ 



ভারতের সাধক 

মাঙার অনুরোধ রক্ষ। করার প্রতিশ্রুতি দিয়া পুত্র চিরতরে সেদিন 

তাহার কাছে নিদায় গ্রহণ করেন। ৃঁ 

নবীনচন্দ্রের গম্যস্থান আপাতত গঙ্গাতীরের সিদ্ধগীঠ কালীঘাট । 

পিতার অতিথিশালায় অনেক সময় পরিব্রাজক সাধু লন্্যাসীর আগমন 
ঘটিত! ইহাদের মুখে তিনি শুনিয়াছেন_ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ভারতের সব বড় বড় মহাত্মারাই এই সিদ্ধগীঠ দর্শন করিতে আসেন। 

নবীন মনে ভাবিলেন, প্রথমে সেখানে গিয়। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান 

করিবেন। বর্দি না মিলে অগ্রসর হইবেন আরো পশ্চিমের দিকে । 

কল্গিকাড়া। নগরী তখনো দান] বাঁধিয়া উঠে নাই, আর ভবানীপুর 
ছিল অরণ্যবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র জনবিরল গ্রামমাত্র ৷ এই গ্রামেরই এক 

প্রান্তে, ভাগীরথীর তীরে জাগ্রত সিদ্ধপীঠ কালীঘাট ! দূর দূরাস্ত 

হইতে বনু সাধু সন্ন্যাসী এই সাধনক্ষেত্রে আসিয়। উপস্থিত হন। দেবী 

দর্শন করিয়া কেহ সন্নিহিত নির্জন বনভূমিতে সাধন ভজন করেন, 

কেহ বা আগাইয়। চলেন পাগরদ্বীপ এবং কামাখ্য। পাহাড়ের পথে । 

কিছুদিন এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার পর নবীন গয়ায় আসিয়া 

উপস্থিত হন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গয়ার এক শীর্ষস্থানীয় কবিরাজ, 

শীন্ত্রবিদ পণ্ডিত বলিয়াও শহরে খুব নাম ডাক। তরুণ পরিব্রাজক 

নবীনচন্দ্র হঠাৎ একদিন তাহার নজরে পড়িয়া যান। উপাধ্যায়জী 

বলেন, “বেট। তোমার চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্কি রয়েছে, ভবিষ্যৃতে 

তুমি কৃতী পুরুষ বলে সবর সম্মানিত হবে । এভাবে অযথা ঘোরা- 
ফের] ক'রে অমুল্য জীবন নষ্ট কর'ছো। কেন? আমার কুঠিতে এসে বাস 

ক'র। দর্শন আর বৈস্ভশান্ত্র শিক্ষা ক'র। এতে তোমার মঙ্গল হবে।” 
কিন্ত আমি তে। বসে বসে আপনার অন্ন ধংস করতে পারবো 

ন|। গুহস্থের অন্ন ভিক্ষ। গ্রহণ করতে আমার জননীর নিষেধ আছে ।” 

--উত্তরে জানান নবীনচন্দ্র । 

“মাতৃ আজ্ঞা তুমি পালন ক'রে চল বেটা, ভাই তো। আমি চাই | 
বেশ তো, তুমি উপার্জন করেই নিগ্ডের গ্রাসাচ্ছাদন চালাও । আমা 
৬ ৃ 



ভিববতী বাব! 

কবরেজ-খানায় সাহায্যকারী কর্মীর দরকার আছে। ভূমি সেই কাজ 
ক'র, তার পরিবর্তে আমার গৃহে ছু'বেলা আহার ক'র। এতে তো 

তোমার আপত্তি হবার কথা নয়? এই সুষোগে, তুমি কবিরাজী শাস্ব 
হাতে কলমে শিক্ষার স্থযোগ পাবে। তুমি যখন পরের অন্ন গ্রহণে 

ইচ্ছুক নও, তখন এমনি একটা অর্থকরী বৃত্তি তোমার শিখে নেওয়া 

ভাল নয় কি?" 

নবীন রাজী হইয়া গেলেন | মনে ভাবিলেন, জননীর দেওয়াটবকা 

ইতিমধ্যে নিঃশেষ প্রায় । থলিয়া হইতে কিছু চুরি গিয়াছে, বাকিটা 

ব্যয়িত হইয়াছে এ কয় মাসে খা্দ্রব্য ক্রয় করিতে । টাট্টু ঘোড়াটিও 
গঙ্গা! পার হওয়ার আগে ত্যাগ করিয়৷ আসিয়াছেন । এবার কবিরাজী 

বি্ভাটা মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করিয়া নিলে সুবিধাই হয়। পরিব্রার্গক 

জীবনে লোকের চিকিৎসায় ব্রতী হইলে পরোপকার করা যেমন 
হইবে তেমনি হইবে জীবিকার একটা ব্যবস্থা । ভিক্ষার জন্ত কাহারো 

কাছে হাত পাতিতে হুইবে না। 

গয়ায় উপাধ্যায়জীর আশ্রয়ে একে একে তিন বসর অতিবাহিত 

হইয়া গেল। এবার নবীন বড় ভাবিত হুইয়! পড়িলেন। বেগ্শাস্ত্রের 

মোটামুগ্টি একট] ধারণা তাহার হইয়াছে, ওষধপত্র দিবার রীতি- 
পদ্ধতিও কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে তীহ্ার জীবিকা 

নির্বাহের পথ হয়তো কিছুটা হৃগম হইবে। কিস্ত মুমুক্ষার যে 
আকাজ্। নিয়! গৃহুত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার তো কিছুই 

হইল না| এভাবে সময় নষ্ট করা! তো! আর চলে না। পরের দিনই 

সবার অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িলেন, পা বাড়াইলেন বারাণসীর পথে । 

পরিব্রাজন ও উপযুক্ত গুরু অহ্বেষণের নেশ। নবীনকে এখন পাইয়া 
বনিয়াছে । বারাণসীতে বিশ্বনাথ দর্শনের পর সাধুদের মঠ ও আখড়ায় 

কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তারপর একদল তীর্থবাত্রীর সঙ্গে 

পদব্রজে উপনীত হইলেন বৃন্দাৰন ধামে। 
কু্ধে কুঞ্জে, মঠে মন্দিরে,অলিতে গলিতে সর্বত্র কেবল 'জয় রাধে 
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ধবনি। কৃষ্ণ-রাধারাণীর সেবা পূজা আর লীঙলা-অনুধ্যানে এখানকার 
সাধু সমাজ বিভোর । ভক্তিরসে রসায়িত বৃন্দাবন ধাম। কিন্ত কি 
জানি কেন এই পরিবেশ নবীনের তেমন মনঃপূত হইল নাঁ। স্থির 

করিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই কাশ্মীর যাত্রা করিবেন । 

যমুনার ঘাটে বেড়াইতে গিয়া সেদিন তাহার এক বন্ধু জুটিয়া 
গেল। যুবকের নাম জগন্নাথ চৌধুরী, এখানকার এক প্রতাপশালী 
জমিদারের তনয় । নবীনের চেহারা ও হাঁবভাবে আকৃষ্ট হইয়া চৌধুরী 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিলেন। নবীনের মত তাহারও 

স্বর সংসারে নিরাসক্তি আসিয়া গিয়াছে । কোন শক্তিমান গুরুর কাছ 

দীক্ষ। নিতে হইয়াছেন কৃতসম্কল্প । 

কথ প্রসঙ্গে চৌধুরী একদিন কহিলেন, “ভাই, তোমার ও আমার 
জীবনের উদ্দেশ্ট প্রায় এক-_-তাই তোমায় একটা গোপন খবর খুলে 

বলি। কয়েকদিন হয়, আমি একটি কাপালিক মহাত্মার সংস্পর্শে 
এসেছি । শক্তিসাধনায় ইনি সিদ্ধ, শুধু তাই নয়, মৃতদেহে প্রাণ 
অঞ্চারও করতে পারেন । আমি বলি কি, চল আমর। হৃজনে তার কাছ 

থেকে দীক্ষা গ্রহণ করি। শক্তিসাধনার পথে মোক্ষ লাভ নাকি খুব 

তাড়াভাড়ি হয়। যাবে আমারসঙ্গে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে ?” 

নবীন তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন । ভাবিলেন,এ কয় বৎসর তে! বৃথা 

ঘোরাঘুরিতে নষ্ট হইয়! গেল। সত্যকার শক্তিমান সাধকের দর্শন 

তাহার ভাগ্যে হইয়া উঠিল না। চৌধুরী যাহা! বলিতেছেন, তাহা 
সত্য হইলে এই মহাপুরুষের আশ্রয়ই তিনি গ্রহণ করিবেন। 

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, শক্তিসাধকটি অবস্থান ক'রেন বৃন্দাবনের 
উল্টাদিকে, যমুনার অপর পারে ধারোয়ার নিবিড় অরণ্যে । এখানকার 

এক প্রাচীন মন্দিরে, নির্জন পরিবেশে, তিনি কি এক সঙ্কল্প নিয়! 

তপন্া করিতেছেন। মহাত্বার অনুমতি পাইয়া! সুযোগ মত চৌধুরী 
একদিন নবীনকে নিয়! সেখানে উপস্থিত হইলেন । 

কৃষ্ণবর্ণ, আজামুলদ্ঘিত বাহু, ভীমকায় মহাপুরুষ । মাথায় রুক্ষ 
৮ 
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জটার ভার, রক্তবর্ণ ছুই চোখ ভাটার মত জ্বল্ জল্ করিতেছে । স্বয়ং 
কাল ভৈরব যেন এই নির্জন বনে মূর্ত হইয়। উঠিয়াছেন। 

ভীতি-সম্ভরম মিশ্রিত অন্তরে নবীন এই মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্ে 

প্রণাম করিলেন। সেদিন বেশী কিছু কথাবার্তা হইল না, সন্বর 
উভয়কে বিদায় নিতে হইল । 

কাপালিককে দর্শন করিয়া নবীন মহা! উত্সাহিত। মিন্মিনে 
ভক্তির পথ কোনদিনই তাহার পছন্দ নয়। ভাবিলেন, এই শক্তিধর 

মহাপুরুষের আশ্রয় পাইলে কৃতার্থ হওয়া যায়। 

কয়েকদিন পরের কথা। চৌধুরী হস্তদ্ত হইয়। নবীনের কাছে 
আপিয়া উপশ্থিত। সোতসাহে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “মস্ত বড় 
সুযোগ এসেছে আমাদের ছজনের জীবনে । মহাত্মার সঙ্গে এইমাত্র 

দেখ] করে এলাম । তিনি বললেন, _পরশুদিন রাত্রে, অমানিশার মধ্য 

যামে, শক্তি সাধনার একট বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। তারপর 

শবদেহে জীবন সঞ্চার ক'রে এই অনুষ্ঠানটি সমান্ত হবে। এ সময়ে 
আমাদের হ্ঞ্জনকেই তিনি উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিয়েছেন। 

আরো নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন যমুনায় সান ক'রে নববন্ত্র পরে 
সেখানে যাই । কি জানি, হয়তো বা আমাদের ছুজনকে কৃপা ক'রে 

দীক্ষা ও সাধন তথনি দান করবেন |” 

নিদ্বণরিত সময়ের কিছুটা আগে যমুনা! অতিক্রম করিয়া উভয়ে 
ধারোয়া'র জঙ্গলস্থিত মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মশালের আলোকে 

ভিতরকার কক্ষটি আলোকিত। ভীমকান্তি মহাপুরুষের চেছার। আজ 
যেন আরে। উগ্র, অ।রো ভয়ঙ্কর । গলায় হাড়ের মাল৷ প্রলদ্ঘিত, 

ললাটে বৃহৎ রক্তুচন্দনের টীকা । কারণবারি পান করার ফলে মায়ত 
নয়ন ছুইটি অরে। রক্তিম হুইয়। উঠিয়াছে। উপুড় হইয়৷ পিছন ফিরিয়া 
একটি ম্বৎপীত্রে ক্রিয়। সাধনের উপচার সাজাইতে ব্যস্ত । তরুণ তক্তঘয় 
কক্ষে ঢুকিতেই গম্ভীর কে কহিলেন, “তোমরা এসে গিয়েছ-_উত্তম। 
পাশাপাশি যে ছুটি আসন রাখা আছে, তাতে উপবেশন ক'র।৮ 
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নবীন ও চৌধুরী হুজনেই বাক্য ব্যয় না করিয়া যন্ত্রালিতবৎ 
আমন পরিগ্রহ করিলেন । 

এক পার্থে একটি বৃহদাক'র মুন্সয় দীপাধারে প্রদীপ জ্বালিতেছে। 

হুস্তস্থিত একটি ভাও নবীনের হাতে আগাইয়া দিয়া কাপালিক 

কহিলেন, সতর্ক থেকো, আর লক্ষ্য রেখো! দীপ যেন নিভে না যায়, 

স্তিমিত হয়ে এলেই এই ভাগের দাহা তরলবন্ত মললতেয় ঢেলে দেবে ” 

তাগুটি হাতে নেওয়৷ মাত্র একট। বিকট দুর্গন্ধ নবীন জীৎকিয়া 
উঠিলেন। নাকে কাপড় চাঁপ। দিতে হইল । 

মহাপুরুষ নিব্বিকারভাবে কহিলেন, “আৎকে ওঠ.বার কিছু 
নেই। ওটা! মতের মাথার খিল, কিছুদিন আগে সংগৃহীত, তাই একটু 
তুর্গন্ধ হয়ে থাকবে । উপায় নেই, এ অনুষ্ঠানে তৈল-ঘৃত একেবারে 

নিষিদ্ধ, এই বস্তই ব্যবহার করতে হবে ।” 

সল্তেটিকে চাঙ্গ৷ করিয়া! নবীন নিজ আসনেস্থ্ির হইয়া বসিলেন। 

এবার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের দিকে । মন্দির-গর্ভ হইতে টানা-দেওয়া 
একজোড়া মোটা রজ্জু তাহাদের আসনের একপাশে দেওয়ালে 

আগিয়৷ ঠেকিয়াছে। রজ্জ হুইটিতে ঘন ব্যবধানে রক্ত জবার মালা 
জড়ানো । ইতিমধ্যে কাপালিকের প্রস্তুতি পর্নব শেষ হইয়াছে। 

অনুষ্ঠানের উপচার একটি ডালায় সাজা ইয়। নিয়া তাহার উপর একটি 
খড়া রাখিয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিলেন। 

হই বন্ধুই কিন্ত এ রজ্ছুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন । 
লক্ষ্য করিয়! কাপালিক কহিলেন,“বংসগণ, এই রজ্ছুর তাৎপর্য শীস্রই 
বুঝতে পারবে । উচ্চ মন্দিরগর্ভ থেকে সিডির মত এটি নেমে এসেছে । 

মন্ত্রদ্ধারা সঙ্জীবিত একটি শব এখনই এই রজ্ভু বেয়ে ধীরে ধীরে 

অবতরণ করবে । তোমাদের কাছেই আসবে । চঞ্চল হয়ো না! যার 
যার আসনে স্থির হয়ে বসে থাকো ।” 

' এবারে কাপালিক মন্দিরের গর্ভগূহে প্রবেশ করিয়া তাহার 
গম্ভীরকণ্ে কিছুক্ষণ মন্ত্র-উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। . ক্ষণপরেই 
১৪৬, 
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মন্দিরের বিস্তৃত কক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক অভাবনীয় দৃশ্য । দেখা 
গেল, দুইটি সমান্তরাল রজ্জুর উপর ভর করিয়া প্রান্ত হইতে একটি 

সিদুর চচ্চিত কৃষ্ণকায় মানুষের শব সামনের দিকে আগাইয়া 

আলিতেছে। শুধু তাহাই নয়, এই শব সাময়িকভাবে জীবন্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। হস্তে তাহার ছুইটি বৃহদকার খড়ী। সপ্তীবিত মৃতদেহ 
উত্তেজিত ভাবে বিকট কিড়মিড়, আওয়াজ করিতেছে আর খড়া ছুইটি 
বারবার করিতেছে আন্দোলিত 

নবীন ও চৌধুরী ততক্ষণে আতঙ্কে অস্থির ! শরীরের লোম খাড়া 
হইয়া উঠিয়াছে। নয়ন হুইটি বিস্ফারিত, হৃদপিণ্ডে যেন বারবার 

পড়িতেছে হাতুড়ির ঘ1। 
ভীমকান্তি জীবন্ত শব এবার প্রায় তাহাদের আসনের সম্মুখে । 

নাঃ-_আর এক মুহুর্ত দেরী করা নয়। এখনি এই শব ঘষে তাহাদের 

হুই বন্ধুকেও শব বানাইয়া ছ।ড়িবে। 

জগল্লাথ চৌধুরী বলবান ও সাহসী পাঞ্জাবী যুবক । নিমেষ মধ্যে 
নিজ কর্তব্য সেস্থির করিয়া ফেলে । ডালার উপর রক্ষিত শাণিত 

খড়াটি তুলিয়! নিয় রজ্জু দুইটির ওপর সজোরে সে এক কোপ বসাইয়া 

দেয়-__মুৃতদেহটি সবেগে কক্ষের মেঝেতে ছিটকাইয়া পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে 

ছুই বন্ধু তড়িৎবেগে লাফাইয় মন্দির হইতে নিষ্কান্ত হন, অন্ধকাময় 

অরণ্যের মধ্য দিয়া ছুটিয়! চলিতে থাকেন উদ্বশ্বীসে । 
ক্রোধে উত্তেজনায় কাপালিক উদ্মত্ত। মশাল হাতে নিয়। হুঙ্কার 

দিতে দিতে উভয় তরুণের অনুসরণ করেন। অবশেষে ভগ্রমনোরথ 

হইয়। প্রতিনিবৃত্ত হন। 

তুই বন্ধু ছুটিতে ছুটিতে ধারোয়া'র জঙ্গলের শেষ প্রান্তে আসিয়া 

পড়িয়াছেন। এবার ওপারে যাইতে হুইবে । এতরাত্রে নদী পার হওয়া 

বিপজ্জনক | কিন্তু এত ভাবনা-চিস্তার তখন আর অবসর কোথায়? 

ছুই বন্ধু ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া নদীতে দিলেন ঝাঁপ। 

অতিকষ্টে খন ওপারে বৃন্দাবনের তটে পৌঁছিলেন তখন সারা দেহ 
২৩১ 
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ক্লাস্ভিতে একেবারে অসাড়। সামনেই এক বৈঞুব সাধুর ছোট ঝুপড়ি, 
উহ্থার আঙিনায় ছজনে দেহ এলাইয়া দিলেন। 

কিছুক্ষণ বাদে ঝুপড়ির ঝাপ উন্মুক্ত হইল। রাত্রি তখন" প্রায় 
শেষ, ঠাকুরের ভজন গাহিতে গাহিতে বাহিরে আসিলেন এক প্রবীণ 
সাধক। আঙিনায় শায়িত নবীন ও চৌধুরীকে দেখিয়া স্েহভরা কণ্ঠে 
কহিলেন, “তোমর| কে গো বাছা? এই শেষ রাত্রে, এখানে ঠাণ্ডা 
মাটিতে এমন ক'রে শুয়ে কেন?” 

তরুণদ্বয়ের ক্লান্তি এতক্ষণে কিছুট। দূর হইয়াছে । ভূমিশয্য ছাড়িয়া 
সৌম্যমৃন্তি বাবাজীকে তীহার। প্রণাম নিবেদন করিলেন । সংক্ষেপে 

বর্ণনা করিলেন নিজেদের গত রাত্রের অত্যন্ভুত অভিজ্ঞতার কথ] । 
বাবাজী ধীর কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, তোমাদের ভাগ্য ভাল, নিশ্চিত 

মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো৷। যে শক্তি-সাধকটির কথা বলছো! 
তার খবর আমি সব জানি, সে হচ্ছে এক নরঘাতক কাপালিক। 

সঙ্কল্প করেছে--নয়টি মানবমুণ্ড সে সংগ্রহ করবে আর নবমুণ্ডী আসনে 
তপস্যা ক'রে হবে সিদ্ধকাম। সাতটি মু ইতিমধ্যেই মে সংগ্রহ 
করেছে। এবার তোমাদের মুণ্ছুটি পেলেই তার এতদিনের মনস্কামন। 
চরিতার্থ হতো! । কাপালিকটির পিদ্ধাই আছে, তাছাড়। শবদেহ নিয়ে 

নান! ভেলকী দেখিয়েও নিজের কুকার্য্য সিদ্ধি ক'রে |” 

ছুই বন্ধুর পরিচয় গ্রহণের পর নবীনের দিকে তাকাইয়া বৈষ্ণব 
তাপস কহিলেন, “বাবা, গুরু অন্বেষণের জন্ত তুমি এত উতল হচ্ছে৷ 

কেন? এই অল্প বয়সে ত্যাগ-তিতিক্ষায় তুমি পশ্চাদ্পদ নও--এ বড় 
আনন্দের কথা । আমি বল্ছি, তোমার হবে । সদ্গুর তোমায় কৃপ। 

করবেন |” 
পুত্রের মুখে পরের দিন কাপালিকের সব কথ। শুনিয়৷ জগন্নাথ 

চৌধুরীর বাবা ক্রোধে জলিয়৷ উঠিলেন। বৃন্দাবনের তিনি অন্ততম 
প্রভাবশালী জমিদার । ধনবল ও জনবল হুয়েরই অধিকারী । তখনি 
একদল লোক সঙ্গে নিয়! ধারোয়ার জঙ্গলে তিনি প্রবেশ করিলেন এ 
২৩২ 
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নরঘাতকের সন্ধানে । একবার ধরিতে পারিলে উত্তম মধ্যম দিয়া 
তাহার নরমুণ্ড সংগ্রহের বাসন চিরকালের তরে ঘুচাইয়া দিবেন । 

কিন্ত কাপালিকের সন্ধান পাওয়া গেল নাঁ। প্রাচীন মন্দিরটিতে 

ঢুকিয়া দেখ। গেল, কক্ষমধ্যে গত রাত্রের উপচারসমূহ রহিয়াছে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত । কাপালিক কোথাও উধাও হইয়! গিয়াছে, বন মধ্যে অনেক 

খোজাখুজি করিয়াও তাহাকে ধর! সম্ভব হইল না। 

বৃন্দাবনে আরে। কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নবীনচন্দ্র আবার 

শুরু করিলেন তাহার পরিব্রাজন । কুরুক্ষেত্র, পুক্ষর, জ্বালামুখী প্রভৃতির 

পরিক্রমা শেষ করিয়া উপস্থিত হইলেন কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তুষার তীর্থ 
অমরনাথে। 

অমরনাথ হইতে ফিরিবার পথে ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ ঘটে এক শক্তিধর 

যোগীর সঙ্গে। যোগীবরের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নবীনের উপর মুমুক্ষু 
তরুণকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়াযোগসাধনার কতকগুলি প্রক্রিয়! 
তাহাকে তিনি দেখাইয়! দেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। 

অতঃপর যোগীবর একদিন নবীনকে ডাকিয়া স্রেহভরে কহিলেন, 

“বেটা, আমি এখানকার ডেরাভাগ্া। উঠাবো' তোমাকেও এবার 

আমার সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে হবে।” 

নবীনের মাথায় যেন পতিত হইল বস্াঘাত। কাতরকণ্ঠে কহিলেন, 
“প্রভু, কিঞ্চিৎ কৃপা ভিক্ষা দান করার পরই আমার প্রতি এমন 

বিরূপ হচ্ছেন কেন? অনুমতি দিন, আপনার সেবায় আমার এই 

নগণ্য জীবন উৎসর্গ ক'রে আমি ধন্ত হই।” 
“তা হয় না বেটা। আমি তোমার গুরু নই, তোমার আস্তরিকতা। 

দেখে, তোমার আধারটি ভাল দেখে, আমি সাময়িক কিছুটা সাহাব্য 

করেছি মাত্র । তোমার গুরু রয়েছেন ভিববতে। তুমি এবার সেইদিকে 
পরিব্রাজন শুরু কর । হ্যা, আর একটা কথ! | তিব্বতে প্রবেশ ক'রা 

বড় কঠিন, বড় বিপজ্জনক । তুমি প্রথম নেপালে যাও। ৫সখানকার 
৩৩ 
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প্রধান মন্ত্রী আমার অন্যতম ভক্ত । আমার নাম উল্লেখ ক'রে তার 

সাহায্য প্রার্থনা! ক'রো, তবেই তোমার তিব্বত অঞ্চলে প্রবেশ 
অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে ।” | |] 

বিষাদখিক্ন হৃদয়ে নবীনচন্দ্র কাশ্মীর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হইলেন নেপাল দরবারে । এখানকার 
প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতা পাইতে কাহার বিলম্ব হুইল না। কয়েক 

সপ্তাহ ধরিয়া! নেপালের প্রাচীন মন্দির ও সাধনলীঠসমূহ দর্শন করার 

পর স্থানীয় রাজপুরুষদের ব্যবস্থাপনায় একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি 
তিববতের অভ্যন্তরে গিয়। উপস্থিত হন। 

অনেক খোজাখুঁজির পর একটি শ্খবর পাইলেন । অদুরস্থিত 
পর্বতের ক্রোড়ে রহিয়াছে ভরতগুহ1। এখানে শৈবতান্ত্রিক এক 

প্রাচীন শক্তিমান সাধক অবস্থান করেন। ছুরারোহ চড়াই অতিক্রম 

করিয়া নবীনচন্দ্র সেদিন এই স'ধকের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
পরমানন্দ ঠন্ধর নামে সাধক সমাজে ইনি পরিচিত । উচ্চ স্তরের 

লাম সাধুরাও ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধীভক্তি করিয়া ধাকেন। যোগবল ও 

তান্ত্রিক সিদ্ধাইর ইনি অধিকারী এবং এই দিব্যশক্তি সাহায্যে কয়েক 

শত বগসর ইনি জীবিত রহিয়াছেন। এই ঠককরবাবার ক।ছেই নবীনচন্দ্ 
দীক্ষালাভ করেন, দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর যোগ ও তম্ত্রে লাত 

করেন অসামান্য পারদশিত]। সাধন। ও সিদ্ধির আলোকে উদ্ভাপিত 

তরুণ সাধক অল্পকাল মধ্যে পরিচিতহইয়া উঠেন ভিবব্তীবাব। নামে । 

পরবস্তাকালে কলিকাতার এক ভক্তগৃহে বপিয়া তিববতীবাব। 

তাহার গুরু পরমানন্দ ঠকরের সাধন-এশ্বর্য্য এবং দীর্ঘ আযুছ্ধালের 

কথ। বর্ণনা! করিতেছিলেন। ঠন্ধর বাবার বয়স কয়েক শত বৎসর 

অতিক্রম করিয়াছে, একথা শুনিয়া তাফিক গোছের একটি ভক্ত মস্তব্য 

করেন, “বাবা, কোন মানুষের বয়স কয়েক শ'বছর পেরিয়ে গেছে, 
একথ। বললে আজকের দিনের শিক্ষিত বিচারশীল মাচুষের1 কিন্ত 
৯৩৪ 



ভিববতী বাব! 

বিশ্বাস ক'রবে না। শুধু তাই নয়, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আমাদের 
বলবে--এ সব যে ঠাকুর মা'র ঝুলির কথ! 1” 

তিধবতীবাবা! রোষে গজ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “গ্ভাখ, যারা 
একথ1 বলবে, তার তোদেরই মত গণ্ুমুর্খ ছাড়া আর কি? তাহলে 

শুনে রাখ- নিঃশাস প্রশ্বাসের নামই হচ্ছে জীবন । এ হটে ক্রিয়া বন্ধ 

করার কৌশল যে জানে সে-ই পারে জীবনের গতিকে স্তস্তন করতে, 
সে-ই পারে শত শত বতসর জীবিত থাকতে । এতে তো আশ্চর্য হবার 

কিছু নেই | সমর্থ যোগীপুরুষদের অনেকেই এভাবে আয়ুক্কাল বাড়াতে 
পারেন । আপন-ভোল। নিরাসক্ত মনে হঠাৎ একট? সঙ্কল্প যদি 

কখনে। জেগে ওঠে, শ্বীস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া যায় নিরুদ্ধ হয়ে, জীবনের 

পরিধিও হয় বিস্তৃততর । আমার গুরুদেবের শক্তির পরিমাপ তোরা 
শালার! কি বুঝবি? বিপুল আধ্যাত্িক শক্তির আধার হয়ে অবস্থান 
করেছিলেন শত শত বৎসর ।” 

এই সময়ে বাবার মুখে তিববতের উচ্চকোটির সাধকদের যোগ- 

শক্তির কথ! এবং কয়েকট নিগৃঢ় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা শুনিয়া! ভক্ত 

শ্রোতার! নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন । 
তিব্বতীবাবার গুরুর কর-ধূত ছিল যোগ এবং তন্ত্রের যুগ্নরশ্মি। 

নবাগত তরুণ শিল্তকে তিনি এই ছুই লাধনায়ই পারঙ্গম করিয়া তুলিতে 

থাকেন। পূর্বব জন্মের সাত্বিক সংস্কারের দৃঢ় ভিত্তি রহিয়াছে শিব্যের 

সাধনজীবনের মূলে । তছুপরি রহিয়াছে সাধনায় তাহার অখণ্ড নিষ্ঠ। | 

তাই শুদ্ধসত্ব ও শক্তিমান এই তরুণের আধারে অকৃপণ করে তিনি 

নিজের সাধন এইর্য্য ঢালিয়৷ দিতে লাগিলেন । 

ক্রমাগত সাত বৎসরের কৃচ্ছু ও অক্লান্ত সাধনার শেষে ঠন্কর বাবা 

কহিলেন, “বৎস, তোমায় আমি প্রাণভরে আশীর্ববাদ করছি, এত দিন 

পরে তুমি আপ্তকাম হয়েছ । ভরত-গুহায় থেকে সাধন করারপ্রয়োজন 

তোমার এবার ফুরিয়েছে ৷ অতঃপর তুম তিববতের জাগ্রত দেবস্থান 

ও সাধনগীঠগুলিতে বসে তপস্া ক'র, পূর্ণ আত্মজ্ঞান ক'র করায়ন্ত।” 
২৩৫ 



ভারতের সাধক 

এই পরিব্রাজনের সময় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তিববতীবাবার 

সাধন-এশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া! পড়ে। উচ্চস্তরের লামাদের 

মতই হয় তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি। শুধু এই সময়েই নয়, বছ বংসর 
অতিক্রান্ত হইবার পরও তিব্বতের জনমানসে এই বাঙ্গালী মহাত্মার 

পবিত্র স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয় নাই। 
স্বনামধন্য পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় একবার তিববত পরি- 

ব্রাঞ্জনে গিয়াছিলেন। সেখানকার গিরিশৃঙ্গের এক মঠাধীশ তাহাকে 
প্রসঙ্গক্রমে তিববতীবাবার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশে তখনো 

তিববতীবাবা সুপরিচিত হুইয়া উঠেন নাই, তাই শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 

সম্পর্কে তেমন কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না। 
মঠাধীশ লানাটি তখন এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ ও 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। পরে মন্তব;য করিলেন, 

“পণ্ডিতজী, মামি খুব বিস্মিত হলাম যে, এমন একজন শক্তিমান 
মহাত্মার কথ। আনার দেশের লোক এখনে! তেমন অবগত নয় ।” 

প্রফুল্লচন্দ্র গুহ নামক এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীর সহিত 
একবার দাজ্জিলিও ঘুম-এ সিকিম মহারাজের লামাগুরুর সাক্ষাৎ 

ঘটে। গুহ মহাশয় লক্ষ্য করেন, লামাগুরুর পৃজা-বেদীতে স্থাপিত 

রহিয়াছে তিব্বতী বাবার মালা-চন্দনযুক্ত একখানি চিত্রপট। সবিস্ময়ে 
তিনি প্রশ্ন করেন, “একি ! এ যে আমাদের তিববতী বাবার ছবি। 

আপনারা এ কে পুজা করেন নাকি?" 

এঁ চিত্রপটটি তাড়াতাড়ি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়! লামাগুরু 
বলেন, “হ্যা, আমাদের মধ্যে যারা! এই মহাআমাকে জানেন, তার! 

ভক্তিভরে এঁকে পুজো করেন। বহু তিববতী সাধক ও গৃহস্থ একে 
একজন পরম শ্রদ্ধেয় লাম! বলেই মনে করে। অনেকদিন তিববতে 

বাস করে ইনি সে দেশের আত্মঞ্জন হয়ে উঠেছিজেন 1” 

তিববতে এই শক্তিধর মহাপুরুষ একার্দিক্রমে অবস্থান করেন 

বত্রিশ বংসর কাল । এই দীর্ঘ সময় মধ্যে শুধু প্রাচীন যোগী সাধকদের 
২৩৩ 



তিববতী বাবা 

সাহচর্ধ্যই তিনি লাভ করেন নাই, শক্তিমান লামা এবং বৌদ্ধ 
তান্ত্রিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও আসিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট 
হইতে শিক্ষা করিয়াছেন সাধনার বহুতর নিগৃঢ ক্রিয়া। 

অল্প বয়সে গয়ায় থাকিতে তিববতীবাব। বৈগ্শাস্ত্র কিছুট! আয়ত্ত 

করিয়াছিলেন । বরাবরই ইচ্ছা ছিল, এই শাস্ত্র অধিগত করিয়া 
অসহায় দীনদরিদ্র নরনারীর ক্লেশ কিছুটা নিবারণ করিবেন | তিব্বতের 
দীর্ঘ অবস্থান এ সম্পর্কে এক বড় হ্ুযোগের স্থপতি করিল । লাম! এবং 
বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মঠে মন্দিরে প্রাচীনকাল হইতে ওষধি সম্পর্কে 

প্রচুর গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । বহুতর বিন্ময়কর ওষধি 
আবিষ্কৃত হুইয়া! এই সব কেন্দ্রের সাধকদের ছারা ব্যবহৃত হইতেছে। 

অপার নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য নিয়া তিববতীবাবা প্রসিদ্ধ মঠসমূহ হইতে 
এসম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিলেন, তিববতীর বৈগ্/ শাস্ত্র এবং ভেষজ 
বিজ্ঞানে অসামান্ত পারদশিতা করিলেন । উত্তরকালে আচার্য্য জীবনে 
এই ভেষজজ্ঞান বহুজনের কল্যাণসাধন করিয়াছিল । 

তিববত বাসের শেষ সাতটি বৎসর এই মহাপুরুষ ধ্যানের গভীরে 
নিমজ্জিত হইয়া যান। কখনে। আকাশচুম্বী বরফমণ্ডিত গিরিগুহায়, 
কখনো ব1 খরশ্রোত নির্ঝরিণীর ধারে, কখনো বা সর্প-ব্যাজসঙ্কুল 

নিবিড় অরণ্যে দিনের পর দিন তিনি অতিবাহিত করিতেন সমাহ্স্থ 
অবস্থায় ! তিব্বতের লামা এবং পাহাড়ী লোকেরা এই তপস্তাপরায়ণ 
মহাত্মাকে বেশ ভালবাবেষঈ চিনিত, ঘর হইতে ভক্তিভরে চরণে প্রণতি 

জানাইয়! তাহারা চঙ্গিয়া যাইত নিজেদের দৈনন্দিন কাজে । এই 
পাহাড়ীদের অনেকে তাহাকে ডাকিত পাগল-বাবা নামে, আবার 

অনেকের নিকট তিনি পরিচিত হুইয়া ওঠেন তিব্বতীবাবা রূপে । 

এঁ সাত বৎসরের নিরবচ্ছিয্ন তপস্যাময় জীবনের শেষে তিব্বতীবাবা 

লাভ করেন তীহার বহু আকাঙ্ক্ষিত সিপ্গি, হন পূর্ণননন্কাম। ইহার 
গণ 



ভারতের সাধক 

অব্যবহিত পরেই মধ্য এশিয়ার নান। হূর্গম তীর্থের অভিযাত্রায় তিনি 
বাহির হইয়৷ পড়েন। 

কৈলাসের অদুরাস্থিত চ্যাং-টাং অঞ্চল হইতে তাহার এই ছুঃসাহসিক 
পদযাত্রা! শুরু হয়। এই পরিব্রাজন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া! এক 

ভক্ত নিবন্ধকার আকর্ষণীয় বর্ণন! দিতেছেন ১ 

প্চযাং-টাং হইতে ভিববতভীবাবা মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গ নগর 

অভিমুখে প্রাচীনকালের প্রশস্ত উত্তরগামী বাণিজ্যপথ ধরিয়। 
বিদেশীয় সঙ্গীগণের সহিত চলিলেন। তিনি যোগপারঙগম হওয়ায় 

বিজ্বাতীয় ভাষাভাষীদের সহিত ব্যবহারে তাহাকে কোনরূপ অক্ত্রবিধা 

ভোগ করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে উর্গা নগরব।সীরা৷ এই শ্রেণীর 

একজন ভারতীয় হিন্দু পর্যটককে অতিথিরূপে পাইয়ানিজে দের কুতার্থ 
মনে করিয়াছিলেন এবং তাহার অভিপ্রায় মত সাইবেরিয়া ভ্রমণের 

হৃবিধা শ্ুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। 

“মঙ্গোলেরা স্বতাবত অতিধিপরায়ণ । কোন বিদেশী অপরিচিত 

অতিথি আঙ্লিলেই তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রোএবংপৃজা-পার্ববশ 
উৎসবাদিতে অনেক সময়ে অতিথি অভ্যাগতগণকে সঙ্গে লইয়। 

সাইবেরিয়া অঞ্চলের নিকটবস্তা স্থানে ভোজন ও আমোদ-প্রমোদ 

করিয়া থাকে । উর্গ। নগর বৌদ্ধগণের অন্যতম তীর্থ বলিয়। গণ্য ও 

বিভিন্ন দেশ হইতে যাত্রীদল প্রায়ই এখানে যাতায়াত ক'রে। 

“তিব্বতী বাবা এই স্থান হইতে উত্তরে সাইবেরিয়। প্রান্তর 

অতিক্রম করিয়া চলিলেন। উর্গা হইতে বরাবর মেমাৎচীন হ্ইয়। 
প্রাচীন রাজপথ উত্তরে বৈকাল হুদ পর্যন্ত গিয়াছে । এই হুদেরনিকটে 

একটি পবিত্র পব্বতোপরি এক বিখ্যাত ঘজ্্ভূমি আছে । সেখানে 
বুরকান দেবতার উদ্দেশে ভারতীয় বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুকরণে 
সময় সময়াস্তরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের ( তেলপান ) বৃহৎ কুঙে 
উপযুক্তভাবে অগ্রি প্রজ্ঘলিত হইলে উহাতে চতুষ্পদ বন্ধ করিয়া! একটি 

১ভিববন্তী বাবা £ অধিষ্নলাল মুখোপাধ্যায়-হিষাদ্রি। ২০শে মাঘ, ১৩৬২ 
৮. 



ভিববতী বাবা 

জীবিত অশ্বকে আহুতি দেওয়। হয় এবং ততসহ তারান্থন নামক দেশীয় 

স্থরাও (বৈদিক সোমের অনুরূপ 1) ঢালিয়া দেওয়া হয়। এতদঞ্চলে 
বৈদিক বজ্বদেবত ইন্দ্রও বিভিন্ন নামে পূজা পাইয়া! থাকেন। প্রাচীন- 
কালের চীন দেশেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

গ্তিববতী বাবা সাইবেরিয়া হইতে পূর্বব চীনে আসেন। এই 
ভাবে ভ্রমণ করিতে গিয়া কৈলাস হইতে কারোকোরাম, কুইনলিন, 
আলটিন প্রভৃতি গিরিপথে শ্গভীর খাত, গিরি সঙ্কট, হূর্গম জঙ্গলাকীর্ণ 

হিংত্র জন্তর বাসভূমি ও পার্বত্য নদনদী তিনি অতিক্রম করেন; চ্যাং- 

টাং হইতে উর্গা পৌছাইতেই ন্তিনি আনুমানিক তিন সহত্র মাইল 

পথ পদ্রব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ।” 

বহু বুসর পরে, কলিকাতায় অবস্থান ক'রার কালে একবার 

তিববতীবাবার এক পুরাতন ঝুলি হইতে রুশ, চীন এবং মঙ্গোলীয় 
ভাষায় লিখিত কতকগুলি চিঠি ও মানপত্র আবিষ্কৃত হয়। এগুলির 
মর্ম কি, এ প্রশ্ন বাবাকে করা হইলে মুচকি হাসিয়৷ তিনি উত্তর দ্রেন, 
“সাধ্য আর উৎসাহ যর্দি তোমাদের থাকে, এ ভাষা যার। জানে 

তাদের ডেকে মন্ম অবগত হও ।' 

প্রায় বিশ বৎসরকাল এই মহাত্মা! কলিকাতা নগরী ও উহার 

আশেপাশে বাস করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, উপরোক্ত 

মধ্যএশীয় ভাষায় লিখিত পত্রাদির পাঠোদ্বারে ভক্ত ব1 গবেষকদের 

কোন উৎসাহ বা তশুপরত। দেখা যায় নাই । 

চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়! ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিববতী বাব! 

প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং তারপর বর্মায় 

আসিয়া উপস্থিত হন। কপর্ধকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তহ্পরি অপ্রতি- 

গ্রাহী, ভিক্ষা হিসাবে কাহারো কাছে কোন কিছু গ্রহণ করার স্বভাব 
তাহার ছিল না-_-এ অবস্থায় এই শ্্দীর্ঘ পথ তিনি কি করিয়া 

অতিক্রম করিয়াছেন, কিভাঁবে নিজ দেহের ভরণ পোষণ করিয়াছেন 

তাহা অত্যন্ত বিম্ময়জনক। পরবর্তীকালে বাবা তাহার ভক্তদের 
১৯১০ 



ভারতের সাধক 

বলিয়াছিলেন, “তিববতী লামাদের প্রদত্ত ভেষজ বিদ্ধ! ও দ্রব্যগুণের 

তত্ব ভাল ক'রে শিখেছিলাম বলেই, মধ্য এশিয়ার পরিব্রাজনে নিজের 

প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলাম |” 

পথ চলিতে চলিতে বহুম্থানে তিনি ছুরারোগ্য রোগীদের অরোগ্য 

করিতেন। এই সব আর্তদের মধ্যে যেয়ন ছিল দীনতমদরিদ্র গ্রামবাসী 

ও যাযাবর, তেমনই ছিল ধনী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী ও শাসককুল। 

ইহাদের সকৃতজ্ঞ জহায়তায় তিব্বতী বাবার পরিব্রাজন ও জীবিকার 
সমস্ত কিছু ব্যয় নির্বাহ হইত । 

বন্ায় অবস্থান ক'রার কালে রামরতন বন্দোপাধ্যায় নামে এক 
ভক্ত বাঙ্গালীর সঙ্গে তিববতী বাবার পরিচয় হয়। কিছুদিন পরে এ 

ভক্তেরই নির্ববন্ধাতিশয্যে তিনি. মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন। এই 
সময়ে মাদ্রাজের উপান্তে ধীরে ধীরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি 
সাধন-আশ্রম গড়িয়া উঠে এবং কিছুসংখ্যক মুমুক্ষু ব্যক্তি এই 

 মহাপুরুষের সাধন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হম | 

মাদ্রাজের আশ্রমে তিব্বভীবাবার ভেষজবিদা ও রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ার নানা চমকপ্রদ প্রয়োগ দেখা যাইত। আর্ত ভক্তেরা আসিয়া 

কাদাকাটি শুরু করিলেই ভিববতে লন্ধরাসায়নিকজ্ঞান তিনি তাহাদের 
নিরাময়ের জন্ত প্রয়োগ করিতেন । এভাবে চিকিৎস] বিগ্ভায় তাহার 

নিপুণতার খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে 
ইলোরার রাজা একটি উৎকট এবং দুশ্চিকিংস্ত রোগে ভূগিতেছিলেন। 
অবস্থা ক্রমে বড় সঙ্কটাপক্ন হুইয়! পড়ে এবং রাজ দরবার হইতে 
বারবার আকুল আহ্বান আলিতে থাকে তিব্বতী বাবার কাছে। 

বাবার হ্বদয় অবশেষে করুণাদ্র হইয়া উঠে এবং ইলোরা প্রাসাদে 
গিয়া তিমি উপস্থিত হন। তাহার প্রদত্ত একটি ভেষজের ক্রিয়ার 8) 
সুতকল্প রাজার ব্যাধি নিরাময় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি একে- 

বারে শ্ুস্থ হইয়া উঠেন। এই ঘটনার পর দাক্ষিণাত্যের অভিজাত. 
মহলে তিববতীবাবা ন্থপর্ষিচিত হুইয়! উঠেন । 
২৪৩ 



তিববসতী বাৰা 

এই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহার প্রাসাদে সাড়ম্বরে একটি 
সর্বজনীন ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করেন। ইলোরার ন্বপতির নিকট 
তিববতী বাবার সাধন-এশ্বর্ধ্যের কথা শুনিয়। তিনি এই মহাপুরুষকে 
তাহার ধন্মসভায় সাদর আমন্ত্রণ ানান। ভক্ত ও অনুরাগীদের 
সনির্ববন্ধ অন্নুরোধে বাবা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে 
সভার মঞ্চে গিয়া উপবেশন করেন । 

হায়দ্রাবাদ কলেজের তশুকালীন অধ্যক্ষ, শ্বনামধন্থা নেজ্জী 
সরোজিনী নাইডুর পিতা, ডক্টর অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এ 
মহতী সভার এক বিশিষ্ট স্দস্য। এই সভায় ভিববতী বাব! কিভাবে 
অংশ গ্রহণকরেন,কিরূপ সম্থর্ধন। প্রাপ্ত ছন, প্রত্যক্ষদর্শী ডক্উরচট্রোপাধ্যায় 
উহার নিম্নরূপ বিবরণ১ তাহার কলিকাতার বন্ধুদেরকাছে দিয়াছিলেনঃ 

নিজাম প্রাসাদে জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে ধর্মসভার অধিবেশন 
বসিয়াছে। বিভিন্ন ৰক্তার। নিজ নিজ ধর্ম এবং সমাজের তত্ব ও আদর্শ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন; বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্য জ্ঞাপন করিতেছেন । 
কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিববভী বাবাকেও একটি নাতিদীর্থ ভাষণ দিতে 

হইল । এ ভাষণ যেমনি জ্ঞানগর্ভ তেমনি প্রাণস্পর্শা | শ্ুপ্রাচীন হিন্দু 
ধর্মের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বেদান্তের মহিমময় আদর্শ তিনি সর্ব্ব 

সমক্ষে' তুলিয়া ধরিলেন। উদাত্ত কে কহিলেন, “হিন্দুধন্ন কোন 

সাম্প্রদায়িক ধর্মই নয়। এ ধর্ম সনাতন ধর্ম । মানবাত্মা ও পরমাত্মার 
অভেদত্ব ও এঁক্য আমাদের সত্যদ্রষটা খধিদের কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে 
সত্য এক অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিশ্তাজ্য-_এই বাণী প্রচার ক'রছে বলেই 
সনাতন ধর্মে অন্য ধর্ের মত স্ববিরোধিতা নেই । আমাদের ধর্ধদ 
আরও ঘোষণা ক'রে অবিস্তা বন্ধনের হুননকারী সেই পরমাতআাই 
হংসব্ূপে বিরাজ করছেন জীবদেহে। যাকিছু ওপরে নীচে, দক্ষিণে 

১ হিমাস্্ি 3 ভিববন্তী বাৰা, ১৮ই ফাল্তন ১৩৬২) ডাঃ কুঞ্েশ্বর নিশ্র ঃ 
রামায়ণ বোধ--মুখবন্ধ। 

ভাঃ সাঃ (৭) ১৬ ৯৪১, 
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বামে, আগ্রে পশ্চাতে রয়েছে, তা তিনিই ।--স এবেদং সর্ং। সেই 
তিনিই সব। আবার সেই তিনিই আমি এবং আমিই জব কিছু ।__ 
অহমেবেদং সর্ং । আমাদের ধর্ম নিভীকভাবে ঘোষণা ক'রে-_আমি 
আত্মস্বরূপ, আমি স্বাধীন, কাউকে আমার ভয় ক'রার কিছু নেই। 
শুধু তাই নয়- আমিই অবিনাশী পরম সত্য ।' 

তেজস্বী মহাসাধকের উদাত্ত কণ্ের হুঙ্কারে এবং পরমতম সত্যের 
নিভভীক ঘোষণায় সভাকক্ষ গম্ গম্ করিতে থাকে । মন্ত্রমুদ্ধের মত 
ঝোতৃবর্গ এই মহাপুরুষের দিকে নিনিমেষে চাহিয়া থাকে । সভার 
শেষে নিজাম স্বয়ং ভিববতী বাবার সম্মুথে আগাইয়া আসেন, বারবার 
জ্ঞাপন করেন তাহার আস্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভরম। বহুমুল্য থেলাৎ 

প্রদানের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন । 

তিববতী বাবা সহাস্যে উত্তর দেন, “নিজাম বাহাছুর, আপনার 

এই প্রস্তাবের জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ । কিন্ত আমি তো। এসব কখনো 
গ্রহথ করতে পারিনে। সত্যকার সাধু আর গৃহস্থের মানসিকতায় 
তফাৎ আছে । আপনি যাকে ধনৈশ্বর্ধয বলে মনে করেন আমার দৃষ্টিতে 
ভা যে বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়।” 

স্বীয় ভক্তগণসহ তিববতী বাব। সভাস্থল ত্যাগ করিলেন, উপস্থিত 

জনমগ্ডলী এই দৃপ্ততেজ। মহা পুরুষের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া 
রহিল। 

মাদ্রাজ অঞ্চলে কিছুদিন কপালীল। বিস্তার ক'রার পর তিববতী- 

বাবা উত্তর ভারতে চলিয়া আসেন। নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি 

পুণ্যতীর্থ দর্শনের পর কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন । 
তিলভাগ্ডেম্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ জনবিরল গলিটিতে আপন মনে 

সেদিন পাদচারণা করিতেছেন, হঠাৎ পথরোধ করিয়া দাড়ান 
রহ্মচারী-বেশী এক ভীমকায় সাধক। প্রনাম নিবেদনের পর যুক্তকরে 
কহেন, “বাবা, আমি মুমুক্ষু হয়ে দেশ দেশাস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
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আপনাকে দেখে আমার প্রতীত জন্মেছে, আপনিই আমার চিহ্নিত 
সদ্গুর ! কৃপা ক'রে আমায় দীক্ষা! দিন, এ জীবন সফল হোক্ 1” 

পথ চলিতে চলিতে ভ্র কুচকাইয়া স্বভাবসিদ্ধ কঠোর স্বরে 

তিববতী বাবা কহিলেন । চোখে দেখেই সদ্গুরু চিনে ফেললে? তুমি 
যে বাবা খুব বাহাছর ! দীক্ষা-শিক্ষা নেবার আগেই তার ফল আয়ত্ত 

করেছো, শক্তি অর্জন করে ফেলেছো ?” 

“আমার চোখ দিয়ে নয়, চিনেছি আপনারই মত এক শক্তিধর 

মহাত্মার চোখ দিয়ে। কয়েকদিন আগে হিমালয় অস্কলে পরিব্রা্জন 

করছিলাম। সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এ মহাত্মার 
সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলো । তিনি বলে দিলেন, _“তাড়াতাড়ি 

কাশীধামে গিয়ে উপস্থিত হও। পৌছবার পরের দিনই দর্শন পাবে 
তোমার নির্দিষ্ট গুরুর । চিনে নিতে কষ্ট হবে না।' তারপর চেহারার 

ব্ণনাও দিলেন। তা হুবহু এখানে আপনার সঙ্গে মিলে গেল। 

তাইতো কৃপা ভিক্ষা! চাইছি ।” 
“উত্তম কথা । কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সখ হঠাৎ মিটে 

গেল কেন? 

“বাবা, আপনি সর্ববত্ঞত । হিং বঘের সঙ্গে খালি হাতে দিনের 

পর দিন লড়াই করেছি নিছক একট জৈব আনন্দের নেশায়। সে 

নেশ। আমার কি ক'রে একদিন কেটে গেল । বনের বাঘ ছেড়ে এখন 

মনের বাঘকে পযুদস্ত করতে চাচ্ছি । কিন্তু এর কৌশল তে। আমার 

জানা নেই ।” 
“বনের বাধই ভালো ছিল রে। মনের বাঘকে বাগ মানানো 

অনেক বেশী কঠিন। জানিস তো বায়ু জয় করে মনকে বশ করতে 

হয়__এই বায়ু তে। বাঘ নয়-_সিংহ। একেবারে বশে এলো তো! 
সিদ্ধির কোঠায় চলে গেলি । বশে না এলে, অনেক সময় এর হাতেই 
দিতে হয় প্রাণ বিসর্জন ৷ ৃ 

সেই জন্যেই ভো আপনার মত শক্তিমান ও সুদক্ষ কর্ণধারের স্মরণ 
নেওয়া ।” 
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“ণিষ্ের কর্ণ খুব কষে ধরতে হয় মাঝে মাঝে । তখন পালাৰি 

না! তো?” 
“আজ্ঞে না, চরণে একবার ঠাই দিয়ে দেখুন ন11” 
"ভয় নেই, তোর হবে । আর ঠিক জায়গাতেই তুই এসেছিস, । 

হিমালয়ের যে মহাত্মার কথা বলছিস, তার সব খবর আমার জান 

আছে। আমি জানতাম, তার নির্দেশ পেয়ে এখানে আসছিস। 

এতক্ষণ এখানে তোরই অপেক্ষা করছিলাম ।” 

সাধনকামী এই মুমুক্ষুর নাম শ্যামাকাস্ত বন্দোপাধ্যায়। বাড়ী 
চাক! জেলায় । দৈহিক শক্তি, পরাক্রম ও সাহসের দিক দিয়া তিনি 
ছিলেন অতুলনীয়। বন্য ব্যাত্রের সহিত মল্লযুদ্ধ লড়িবার বিস্ময়কর 

ক্ষমতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। নিজের সার্কাস পার্টি ছিল, 
শ্যামাকাস্ত তাহ] নিয়! নান স্থানে ঘুরিয়! বেড়াইতেন অসামান্ শোর্্য 
ও মনঃশক্তি দেখা ইয়া! দেশবি-দশের দর্শকদেরকরিতেন বিস্ময়ে অভিভূত | 
সার্কাসের বেউনীর মধ্যে শুধু-হাতে বুক ফুলাইয়া৷ তিনি বন্যা ব্যাস্রের 

সম্মুখে গিয়া ধাড়াইতেন, বজ্ের মত মুষ্ট্যাঘাতে এ হিংস্র প্রতিদন্বীকে 
করিতেন পযুযুদন্ত। ভীমকর্ম্না পুরুষের পরাক্রম দেখিয়া জনসাধারণ 

আনন্দে উচ্ছৃসিত হইত, জ্ঞাপন করিতে স্বতঃস্ফুর্ত অভিনন্দন । 
উত্তর ভারতের বনু নগরে সহশ্র সহস্র দর্শকের সম্মুকে এই অদ্ভুত 

লড়াই শ্টামাকান্ত দেখাইয়া বেড়াইয়াছেন । 
, অবশেষে হঠাৎ একদিন শ্যামাকান্ত তাহার মল্লজীবনে ছেদ টানিয়! 

দেন, ঘর সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়েন মুক্তিলাধনের পথে । 
নানাশ্থানে পরিব্রাজনের পর সেবার হিমালয়ের পাদদেশে এবং 

সিদ্ধপীঠে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এক প্রাচীন মহাত্মা রাস্তার ধারে 
ঝুপড়ি বাধিয়া সেখানে তপস্যা করেন। পথ চলিতে চলিতে তাহার 

দিকে শ্যামাকাস্তের দৃষ্টি পড়িল, তখনি নিকটে গিয়! করজোড়ে প্রণাম 
করিলেন। 
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শ্মিতহাস্ত্ে মহাত্মা কহিলেন, “সাবাস, বেটা, দেহে তুই কি বিপুল 
শক্তিই না ধারণ করতিস.1” 

“আজ্ঞে, তা কিছুটা ছিল বৈকি”--সবিনয়ে নিবেদন করেন 

মহাবলী শ্যামাকাস্ত। 

“এখনে সে শক্তির কতট। অবশিষ্ট আছে বল্ তে।? 
“তা বাবা, অপর যে কোন মানুষের চাইতে বেশী আছে, তাতে 

আর সন্দেহ কি ?'--এতদিনের বল ও বলদর্প শরীর ও মন হইতে 

দূরীভূত হয়নাই । পূর্ববঅভ্যাস এখনোকি ছুটা বর্তমান । শ্টামাকান্ত সেই 
অভ্যাসবসতঃ বক্ষ প্রসারিত করিয়! বীরদর্পে খজু হুইয়া দাড়াইলেন। 

আসনের পাশেই ছিল কন্দমূল খনন করার একটি বৃহৎ চিমট| 
এ চিমটাটি উঠাইয়া নিয়া প্রাচীন তাপস সজোরে উহা মন্তিকায় বিদ্ধ 

করিলেন । মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “দেহের শক্তির গর্ব করছো, তা: 

বেশ, কিন্তু বাব। এই চিম্টেটা একবার টেনে তোল দেখি 1” 
এ আবার কি একট] কথা! আগাইয়া গিয়। অবভ্ঞ্ঞাভরে 

শ্যামাকান্ত চিম্টিতে হস্তার্পণ করিলেন, টানিয়া তুলিতে গিয়া হইলেন 

মহা ৰিস্মিত। ভূমিতলে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উহ! প্রোথিত হইয়াছে, 
কিন্ত সজোরে বারবার আকর্ষণ করিয়াও উত্তোলন করা যাইতেছে 

ন]। মল্পবীরের জীবনে এমনতর করুণ অভিজ্ঞতা আর হয় নাই। একি 

অগ্তুত এবং অবিশ্বাস্য কাণ্ড! 

বছক্ষণ টানাটানি করার পর শ্যামাকান্ত গলদ্ধর্্ হইয়া উঠিলেন, 

আর চিম্টাটি পূর্বববৎ প্রোথিত রহিয়া গেঙ্গ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে । 

মহাত্মার চোখে মুখে হষ্টামিভরা হাসির আভা। স্সেহপূর্ণ স্বরে 
কহিলেন, “বেটা, তা হলে দেখছো তোমার দেহের শক্তিটা কত 

নগণ্য। আর এই নিয়ে কত গর্ববই না এতদিন তুমি করতে ।” 

“প্রভু, আমায় মাঞ্জন! করুন। আর কৃপা করুন এই সঙ্গে । 

সাপনার অলৌকিক শক্তির কাছে আমার এই দেহের শক্তির মূল্য 
মার কতটুকু? একথা আমার অজানা নয়। তবে সংস্কার প্রবল 
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সহজে নিশ্চিহ্ন হতে চায় না। আমার গ্রার্থনা,আপনিআমায়আপনার 

চরণের দা ক'রে নিন। সঙ্ন্যাস-দীক্ষা ও সাধন দিয়ে মুক্ত করুন ।” 

উত্তরে মহাত্বা জানাইয়। দেন, শ্যামাকান্তের নির্দিষ্ট শুরু তিনি 

নন, তীহার গুরু বর্তমান সময়ে অবস্থান করিতেছেন বারাণসীতে ৷ 

গুরুর চেহারার বর্ণনা দিয়া তিনি আরো। কহিলেন, দর্শনমাত্রেই 

তাহাকে চিনিয়! নেওয়। শ্যামাকান্তের পক্ষে কঠিন হইবে ন1। 

মহাত্মার নির্দেশমতই অচিরে তিনি তাহার গুরু তিববতী বাবার 

সন্ধান পান এবং তাহার কাছে আত্মসমর্পন করেন। এই আত্মাজ্ঞানী 

মহাপুরুষের কাছে শ্যামকান্ত সন্যাস দীক্ষা! গ্রহণ করিলেন এবং 

১৮৯৯ জালে দীক্ষ। দানের পর তিববতী বাব। তাহার নব নামকরণ 

করিলেন-_-সোহ্ংস্বামী | 

সন্ন্যাস নিবার পর শুরু হয় সোহংস্বামীর তপস্যার পালা। গুরু 

প্রদত্ত মন্ত্রচৈতস্তের বলে দেখ! দেয় তাহার জীবনে এক অপূর্ব ধ্যান- 

তন্ময়তা । তীরাহ এই ধ্যানস্থ ভাব একাদিক্রমে থেকে প্রায় ছয়মাস 

ব্যাপিয়!। 

জনচক্ষুর অন্তরালে একটি নিভৃত কুটিরে বসিয়া! চলিতে থাকে 

সোহংস্বামীর কঠোর তপস্যা। নবদীক্ষিত শিষ্য একসময়ে নিজের 

আহার নিদ্বার কথাও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ সময়ে পুত্রাধিক 

স্েহে তিব্বতীবাব। তাহার খাওয়া-পরা এবং রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা 

করিতেন, এমন কি শিষ্যের শৌচক্রিয়ার পর মলমূত্রার্দিও তিনি 

নিজহাতে করিতেন পরিষ্কার । 

ছয়মাস অতিবাহিত হইলে শিষ্যকে হাত ধরিয়া টানিয়! উঠাইয়। 

কহিলেন, “শালা, আমি কি তোর মেথর? আর কতকাল তোর 

করবো! । যা, অনেকদুর এগিয়েছিস$ এবার তুই নিজের পথ গাখ,। 

আমিও চলি আমার ইচ্ছে মত।” 47 

সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া সোহংস্বামী কহিলেন, “গুরুদেব, আপনার 

বিচ্ছেদে কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্ত এটাও আমি জানি, আপনার বিধান 
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আমার পক্ষে কল্যাণকরই হবে । কিন্ত যাবার আগে নির্দেশ দিন, 

আমার ভবিষ্যৎ দিঁনচর্যযা কিভাবে চলবে ।” 

গুরুগন্তীর ত্বরে তিব্বতী বাবা! কহিলেন, “শোন্ তবে । জীবনের 
সব কিছু প্রতিষ্ঠা, সব কিছু মায়া-মোহ ছেড়ে বেরিয়েছিস আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্য । এজন্য নিরস্তর চাই আত্মচিন্তন। শক্তি-বিভূতি সব 

অগ্রসরমান সাধকের জীবনেই আসে, ও নিয়ে কখনে। মাথ। ঘামাবি 

ন৷ এগিয়ে যা-_ শুধু এগিয়ে যা।” 
“কোথায় বসে তপস্যা করবো । কিভাবে জীবন-ধারণ করবো, 

সে নিদেেশিও যে আপনার কাছে চাই।» 

“গোড়ায় নৈমিষারণ্যে গিয়ে কিছুদিন সাধন তজন কর্। তারপর 

হিমালয়ের কোথাও ডের! বেঁধে বসে পড়১। আর গ্ভাখঃ সন্ন্যাসীর 

প্রায়ই ভিক্ষা-গ্রহণ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে, ওটা ক'রবি না। 

যাবার আগে তোকে আমি কয়েকট। হুশ্চিকিৎস্য রোগের ওষধি 

বাৎলো দেবো, তাতে লোকের প্রাণ বাচবে, আর তোর জীবিকার 

ভাবনা ও ভাবতে হবে না। 

গুরুর নিকট হইতে শেষ উপদেশ ও এ সব ওষধির সঙ্ধান নিয়ে 

সোহ্যস্বামী বারাণসী ত্যাগ করেন । কয়েক মাস নৈমিষারখ্যে সাধন- 

ভজনের পর প্রস্থান করেন হিমালয়ের দিকে । উত্তরকালে সাধনরত 

অবস্থায় নৈনিতালের সন্নিহিত গোৌঠিয়ার্গীও স্থিত নিজ আশ্রমে তাহার 

দেহপাত হয়। 

বারাণসী অঞ্চলে একদল ভক্তকে কৃপা বিতরণের পর তিব্বতী 

বাব। কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই মঙ্থানগরী ও ইহার 

নিকটস্থ অঞ্চলে বু মুমুক্ষু ও রোগ-শোকে আর্ত নরনারী তাহার 

আশ্রয় নিয়া কৃতার্থ হয়। 

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়। তিব্বতী বাব! মাঝে মাঝে অন্তান্ত 

অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়! যাইতেন। এই সব স্থানের মধ্যে মধুপুর তাহার 
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অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মধুপুরে থাকাকালে প্রতিবেশী সতীশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাবার খুব স্রেহভাজন হইয়া উঠেন। 

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট ব্রাক্মনেতা এবং তীক্ষধী সাংধাদিক। 

মহাপুরুষের অন্তরতা লাভ করিয়া তাহার বাক্তিত্ব, জীবনদর্শন এবং 

দিনচর্যয সম্বন্ধে বিচা র-বিশ্লেষণকরার যথেষ্টহ্বযোগতিনিপাইয়াছিলেন । 

লেখককে তিনি বলিয়াছেন, তিববতী বাবার চেহারায়, আচার- 

ব্যবহারে এবং চলন বলনে সব সময়ে ফুটে উটতো অপূর্বব ব্যক্তিত্ব 
আর স্বাধীন ভাব। তার কথাবার্থ। ও দার্শনিক আলোচন। শুনে মনে 

হতো! তিনি বৃঝি নিরীশ্বরবাদী বা শুন্তবাদী বৌদ্ধ। অথবা এমনি 
ধরণের কোন সাধক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ত1 নয়। আসলে ঈশ্বর 
সম্পর্কে তিনি মৌন থাকতেই পছন্দ করতেন এবং সাধন বিষয়ে 

আত্মচিস্তনকে দিতেন সর্ববাপেক্ষা বড় স্থান |" 

এই মহাপুরুষের জীবন-দর্শনের আর একটি দ্রিক হইতেছে জন- 
কল্যাণ। জটিল ও হৃশ্চিকিৎস্য কত রোগ যে তিনি নিরাময় 

করিয়াছেন, কত মৃতকল্প মানুষের মুখে হাসি ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন 

তাহার ইয়ত্তা নাই। এ প্রসঙ্গে সতীশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
বলিয়াছেন, “বাবার প্রতিভার অপূর্বৰ স্ষুরণ দেখা যেতো! ছুরারোগ্য 

ব্যাধির চিকিৎসায়। দ্রব্যগুণের উপর ছিল তার অসামান্য অধিকার | 

যে কোন রোগী একবার তার আশ্রয় গ্রহণ করলেই জ্ঞানপন্থী 

কঠোরী সাধক তখনি সমবেদনায় গলে পড়তেন । দরিদ্র রোগীর 

চিকিৎস। ব্যয়সাধ্য হলে পাশে দাড়িয়ে ধনী ভক্তকে হুকুম দিয়ে তখনি 

করে দিতেন তার ব্যবস্থা । ওষধের উপকরণরূপে তিক্বতী বাবাকে 

কখনে। কখনো ব্যবহার করতে দেখা যেতো কৃষ্ণ ীড়ের চর্ন্ন, বাছড়ের 

মাংস, মহিষের শুঙ্গ প্রভৃতি অদ্ভুত ধরণের উপকরণ । একবার এক 

কুষ্ঠরোগী বাবার কাছে এসে শরণ নিলো । আর্তস্বরে কাদতে শুরু 

করলো. বাবা করুণায় গলে গেলেন । তখনি বাজার থেকে আনা 

হলে। একট! বড় হাঁড়ি । কতকগুলে।দুত্প্রাপ্য ওষধি সহ ষাঁড়ের মাংস 
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তাতে পুরে দিলেন। তীর নির্দেশ মত মাটির নীচে এটিকে চাপা দিয়ে 
রাখলেন শিষ্েরা। কয়েকদিন পরে এই হীঁড়ি উঠানো হলে।__ 
ওবুধের পচ1 গন্ধে যেন ভূত পালায়। এই ওষুধ কিছুদিন ব্যবহার 
করে এ কুষ্ঠরোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছিলো” 

শ্রীবন্দ্যোপাধায় এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন-_-“সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, রোগ নিরাময়ের 

ব্যাপারে তিববতী বাব ছিলেন ধৰ্ন্তরী স্বরূপ। আর তিনি জটিল 

রোগগুলো ভাল করতেন নিছক দ্রব্যগুণের জরে, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব 

থাকলেও আমি তেমন কিছু টের পাইনি ।” 

ভারতের বেছ্-শিরোমণি শ্ামাদাস ৰাচস্পতি মহাশয় তিব্বতী বাবার 

অত্যন্ত ন্লেহভাজন ছিলেন । শ্রীযুক্ত সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
লেখক শুনিয়াছেন, বাচস্পতি মহাশয়ের অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে 

না পরিয়া বাবা তাহাকে যম্মনা, উদরী, কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক 
রোগের অব্যর্থ গধধ এবং প্রয়োগ-বিধি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ।১ 

বদ্ধমান পালিতপুরে সে-বার তিববতী বাবার করুণালীঙ্গার এক 
প্রকাশ ঘটতে দেখ! যাঁয়। ভূতনাথ তা' সেখানকার এক ধনী ও গণ্য- 
মান্ ব্যক্তি । তাহার একমাত্র পুত্র তখন ছুশ্চিকিতস্ত যকৃতের রোগে 
আক্রান্ত। রক্তাল্পতা ও প্রবল জ্বরে ভূগিয়! ভূগিয়া রোগী অস্থিচর্মসার 
হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে প্রবীণ ডাক্তারের! জবাব দিয় গেলেন এবং 
ভূতনাথবাবু ও তাহার স্ত্রীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

তিববতী বাবার সহিত সামান্য একটু আলাপ-পরিচয় ছিল, সেই 
সত্রে ভতনাথবাবু ও তাহার স্ত্রী এই মহাপুরুষের কাছে আসিয়। কীদিয়া 
পড়িলেন ৷ চরণ ধরিয়া কহিলেন, “বাবা, যে ক'রেই হোক আমাদের 

১ শ্তাষাদাস বাচঙ্গীতি মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্ঘ মহাশয় 
লেখকের শ্রদ্ধেয় বদ্ধু। তাঁহার নিকট অনুন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, ভিব্বতী 
যাবার এঁসব ওষধিষুক্ত ব্যবস্থাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য, 
পাওয়া! গেলে মানব লমাজের গ্রচুর উপকার সাধিত হইত । 
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এই একমাত্র ছেলের প্রাণ-ভিক্ষা দিতেই হবে | নইলে, এখন আমরা 
হ'জনেই আপনার পায়ে মাথা খু'ড়ে মরবো।” 

বাবার মন গলিয়! গেল। আর্ত দম্পতির সঙ্গে সেইদিনই তিনি 
পালিতপুরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 

তাহার আদেশে রোগীর ঘরে একটি শ্বেতবর্ণের স্ুস্থকায় মেশশাবক 

আনয়ন করা হইল। তিনি নিজেও সার! রাত্রি সেখানে রহিলেন, 
করিজেন একটি গৃঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। প্রত্যুষে কক্ষের দ্বার 
উন্ুস্ত করিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্র মেষটির সারা অঙ্গ 

 হলুদরবর্ণে রঞ্জিৎ হইয়া গিয়াছে। কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না, 
বালকের মারাত্মক যকৃত্-ছুষ্টি ও কামলা রোগ রাতারাতি সঞ্চারিত 
হইয়াছে এ মেষের শরীরে । ম্ষেটি তখন ভূমিতলে পড়িয়া জরের 
ঘোরে রহিয়াছে অচৈতন্য । 

তিব্বতীবাবার এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
উচিতবক্ত। বলিয়৷ তাহার খ্যাতি ছিল। তিনি কহিলেন, “বাবা, 
যদি কিছু মনে না ক'রেন একট] প্রশ্ন করি ।” 

“নির্ভয়ে বল্, কি বলবি ।” 

“আচ্ছ। বাবা, আপনার যেন অপরিমেয় বিভূতি রয়েছে, কিন্ত 
তাই বলে একটা মানুষকে বাচাতে গিয়ে আপনি এ মেষশাবকটাকে 

মেরে ফেলতে উদ্ধত হয়েছেন কেন? আমরা তো বুঝি, আপনার মত 

আত্মজ্ছানী মহাপুরুষের মধ্যে থাকবে সমদশিতা-_ মানুষ আর মেষে 

ভেদবুদ্ধি থাকবে কেন।” 
রুক্ষত্বরে তিব্বতীবাব1 উত্তর দিলেন, “মূর্খ, কোন কিছুই বুঝিস্নে, 

আবার ফ্যাচ. ফ্যাচ করতেও তোর জুড়ি নেই । একটু ধৈর্য্য ধরে থাক্, 
টের পাবি সব ।” 

ক্ষণপরেই দেখ! গেল বাবা তীব্র জ্বরের ঘোরে কাপিতে কাপিতে 

শহ্যায় শুইয়া পড়িলেন । ছুই চোখহরিদ্রাবণে রঞ্জিতহইয়া উঠিয়াছে। 
তারপরই তাহার দেহে দেখা দিল প্রাণখ্বাতী হিক্ক' রোগ । এই সময় 
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ভিববতী বাবা 

সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভূতলে শায়িত মেবশাবকটি ধীরে 
ধীরে হুস্থ হইয়া! উঠিতেছে। 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বস্থ হইয়া তিববভীবাব] তাহার 

স্বাভাবিক দিনচর্য্য শুরু করিয়। দিলেন । পরে কথ প্রসঙ্গে বলিলেন, 
“যকৃতের রোগীটার এখন-তখন অবস্থা ছিল। তাই মেষটাকে এনে 

তাড়াতাড়ি ঠেকৃনা দিতে হয়েছিলো1” 

পালিতপুরের জমিদার ধর্মনদাস মণ্ডল এবং পূর্বেরবাক্ত ভূতনাথ তাঁর 

চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে পালিতপুরে তিববতীবাবার জন্য একটি স্থায়ী আশ্রম 

নিম্মাণ কর] হয়, নাম দেওয়। হয় প্রজ্ঞামন্দির | এই আশ্রমে বাবা 

তাহার শেষ জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেন। 

১৯৩০ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে ১৮২ বৎসর বয়সে পালিতপুর 
প্রজ্ঞামন্দিরে প্রজ্ঞানমন এই মহাত্া তাহার মরদেহ ত্যাগ করেন। 

ভারতের অধ্যাত্র-আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্র । 
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গহন অরণ্যের ভিতর দণ্ডায়মান এক হ্থপ্রাচীন দেবদেউল। অশ্ব 

আর বটের পরগাছ! অজত্র ফাটল ধরাইয়! দিয়াসে সারা গায়ে । ধ্বস 

নামিয়াছে বড় বড় পাথরের | চারপাশে কাটা আর জঙ্গলে ভর । 

দেখিয়াই মনে হয় দীর্ঘদিন কোন জনমানব ঢোকে নাই এখানে । কিস্ত 
কুমার মহীপনারায়ণকে সেদিন ঢুকিতে হইয়াছে প্রাণের দায়ে । 

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন এই 

হুর্গম বনাঞ্চলে । কিন্তু মনে হয়, সে ষেন এক যুগের ব্যবধান । 
বারবার মহীপনারায়ণের স্মৃতিপটে জাগিয়।৷ উঠে রামনগরের 

প্রাসাদ-জীবনের কথা । কি বিলাস ব্যসন ও হুল্লোড়েই ন। কাটিয়াছে 
দিনের পর দ্িন। পিতামহ মহারাজ বলবন্ত সিং-এর স্নেহভর] মুখচ্ছবি 
কেবলই ভাপিয়। উঠে মানসপটে ৷ বলবস্ত সিঃ-এর আদরিণী কম্তার 

একমাত্র পুত্র এই মহীপনারায়ণ। ছোটবেলা হইতে কি গভীর মমত্বের 
বন্ধনেই না বৃদ্ধ তাকে জড়াইয়। রাখিয়াছিজেন। সে সব দিনের হুখ- 

স্মৃতি আজ অরণ্যচারী নির্ববাদ্ধব মহীপনারায়ণের মনে হয় স্বপ্রেন মত। 

কয়েক বছর আগে বলবস্ত সিংজী ত্বর্গারোহণ করিয়াছেন । তারপর 
হইতেই কাশীরাজ্যের গদি নিয়। বাধে ভীত্র বিরোধ। চেৎ সিং আর 
মহীপনার।য়ণ- কেউ কাউকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন এই রাজ্যের 

উত্তরাধিকার | কিন্তু মহীপনারায়ণ নিতান্ত অল্পবয়ন্ক, অনভিজ্ঞ । তিনি 

কি করিয়া আ'টিয়া উঠিবেন পরাক্রাস্ত চেং সিং-এর সাথে 1? উৎকোচ- 

লোভী ওয়ারেন হেষিংসকে হাত করিয়া চে নিং আগেই গদি দখল 

করিয়। নিয়াছেন, তারপর আবার তীহার সাথে ঝগড়া করিয়া এই 

সেদিন সেই গদি ছাড়িতে হুইয়াছেন বাধ্য । 
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কা্ঠজিহব স্বামী 

শিবালা-কুঠির সংঘর্ষের পর ইংরেজ সেনার অবরোধ এড়াইয়া 
চেং সিং নাটকীয়ভাবে গঙ্গায় ধাপ দেন, পলাইয়া যান মাধোজী 
সিদ্ধিয়ার আশ্রয়ে । সেই টনার পর ওয়ারেন হেগ্টিংস ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হইয়াছেন, কাশীর রাজদরবারের উপর হইয়াছেন খড়গহস্ত | 

সেদিন হঠাৎ চর মুখে মহীপনারায়ণ সংবাদ পাইলেন ওয়ারেন 

হেষ্টিংস নাকি তাহার জন্ত খুব খেজাথুজি করিয়া বেড়াইতেছেন। 
বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন মহীপনারায়ণ। তবে কি হে-্টংস তাকে 

বন্দী করিতে চান ? চে সিং-এর ওপর জাতকন্কোধ হইয়৷ প্রতিহিংস! 

নিতে চান এই তরুণ রাজদৌহিত্রের উপর ? 

সেই দিনই তিনি প্রাসাদ হইতে গা ঢাকা দেন, পলাইয়। আসেন 

এই দুর্গম অরণ্যে । ক'দিন হইতে এ পুরোণে ভাঙ্গা মান্দরেই তিনি 
আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। 

কিন্ত আজ তাহার মন আরো চঞ্চল হইয়! পড়িয়াছে। খাস মুন্সী 
কুন্দনলাল থানিক আগে রামনগর হইতে আসিয়াছিল গোপনে দেখা 

করিতে । সে জানাইয়াগেল,বাজারেগুজব-_হেষ্টিংস নাকি বলিয়াছেন, 
যেমন করিয়াই হোক মহীপনারায়ণকে তাহার পাওয়া চাই-ই। রাম- 
নগর প্রামাদে সবাই আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছেন- কাশীরাজের 

কোন উত্তরাধিকারীকেই বোধহয় ইংরেজ জীবিত থাকিতে দিবেনা । 

মহীপনারায়ণের হৃশ্চিন্তার আর অবধি নাই। শেষটায় কি ধরা 

পড়িয়া খৃষ্টানদের হাতে ফাসী যাইবেন? হেষ্টিংসের জোর তল্লাসীর 

কথ! রোঁজ তাহার কাণে আসিতেছে । কবে তার চরেরা এখানে হানা 

দেয়, কে জানে ? এখন হইতে এক জায়গায় আর বেশীদিন থাকা ঠিক 
নয়। এ পুরাতন জীর্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া তখনি মহীপনারায়ণ 

প্রবেশ করিলেন বনের গভীরতর প্রদেশে । 

ক্রোশখানেক আগাইয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়িল এক 
বটবৃক্ষের নীচে । ধুনি জালা ইয়। ব্যাত্রচর্দের ওপর ধ্যানস্থ রহিয়াছেন 
এক প্রাচীন সন্গ্যাসী | বয়সে বৃদ্ধ হইলেও দেহ এখনে! ছুঠাম,সমুন্থত,। 
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ভারতের সাধক 

শিরে বিলম্থিত দীর্ঘ জটাজাল। ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিশ্চল হুইয়। 
বলিয়া আছেন । মনে হয়, দেহে প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন নাই। 

মহীপনারায়ণ থমকিয়া ফাড়ালেন। হিংস্র জন্ত-ও-শ্বাপদসন্থুল এই 
ছর্গম বনে অনন্যনিষ্ঠায় সাধনা করিয়। চল্িয়াছেন কে এই সন্ন্যাসী ? 
ভাগ্যক্রমে সন্ধান যদি মিলিলই, একবার ইঞ্থীর আশীর্বাদ নিয়! 

যাইতেই হইবে। 
মহীপনারায়ণের জীবন আজ আসিয়া দাড়াইয়াছে চরম সঙ্কটের 

মুখে। এ সঙ্কটে কোন যোগবিভূতিসম্পন্ন সাধকের সাহা্য ছাড়। 
পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই । তাই সঙ্গ্যাসীর ধুনীর কাছে আসিয়া 
নীরবে রছিলেন অপেক্ষমান। কিছুকাল পরে মহাত্মা নয়ন উন্মীলন 

করিলেন। মহীপনারায়ণ ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই বলিয়। 
উঠিলেন, “বেট! কুছ চিস্তা মৎ করো । অংগ্রেজোসে কাছে ভরতে 
হো? তুম্হারা লিয়ে ফাসীকা ফান্দ নেহি, রাজমুকুট পরব নিশ্চিত 

হায়। কাল হি তুম উনসে মিলে! । 

মহীপনারায়ণ তে। বিস্ময়ে হতবাক । এ সন্ন্যাসী কি অন্তর্ধ্যামী ? 
ওয়ারেন হেষ্টিংস যে তাহাকে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়। 

বেড়াইতেছেন, আর তিনিও তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন প্রাণপণে 

--এসব সংবাদ তো৷ এর অজানা নয় 

কিন্ত মনের আতঙ্ক যায়না ৷ ভাবেন, সন্নসীর কথা শুনিয়া শেষটায় 
বেঘোরে প্রাণ যাইবে না! তো? চেৎ সিং-এর বিদ্রোহের তিক্ত স্মৃতি 

ইংরাজের মন হইজে নিশ্চয়ই এতো শিগগীর মুছিয়। যায় নাই । যে 

আহ্বান লিপি ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে পাঠাইয়াছেন আসলে কি 

তাহার উদ্দেশ ? এ কি সাদর আমন্ত্রণ,না বধ করার এক প্রচ্ছন্ন ফাদ ? 

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, মহীপনারায়ণ মহা। সংশয়ে পতিত হুইয়াছেন। 
শ্মিত হাসি হাসিয়! যাহা বঙ্গিলেন তাহার মর্ম £ াখে! বেটা, তোমার 

অনাগত জীবনের দৃশ্য আমার মনের মুকুরে ফুটে উঠেছে এক ঝলকে । 
ঘোগীর এ অতীন্দ্রিয়দর্শন কখনে। মিথ্যা হয়না । ভূমি কালই চলে যাও 
“8 
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ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির আন্তানায়। তাতে তোমার ভালই হবে। 
নিজের মন এবার স্থির করিয়া ফেলিলেন মহীপনারায়ণ। 

সন্ন্যামীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়া সেই দিনই ফিরিয়। গেলেন 

রামনগরের রাজপ্রাসাদে । 

পরদিন ওয়ারেন হেগ্টিংসের কাছে উপস্থিত হইতেই ষে সমাদর ও 
সম্মান পাইলেন তাহ। তাহার কল্পনায়ও আসে নাই। তাছাড়া, 

ইংরেজ-প্রধান জানাইলেন, তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পলাগ্লিত চেৎ 

সি-এর স্থলে মহীপনারায়ণকেই দেওয়া হইবে কাশীর রাজসিংহাসন। 

কাশীনগর এবং আরে। কয়েকটা অঞ্চল বাদে চেংসিংএর গোট। 

রাজ্যের মালিক হইবেন তিনি । 

ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে আরোজানাইলেন,কোম্প নী বড় উদ্ত্রীব 
হইয়াছেন কাশীরাজ্যে স্থায়ী শাস্তি স্থাপনের জন্য | মহারাজা বলবস্ত- 

সিং-এর কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে গদিতে বসাইয়। দিয়! স্থানীয় 
জনগণের অসন্তোষ দূর কর হোক্,ইহাই তাহারা চান। এই উদ্দেস্তটেই 
বলবস্তের কিশোর দৌহিত্র মহীপনারায়ণের জন্য এত খোোজাখুজি । 

এমনি নাটকীয়তার ভেতর দিয়ে ১৭৮২ খুষ্টাব্দের এক শুভ প্রভাতে 

কাশীরাজ্যের অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত হইপেন মহীপনারায়ণ । 

আনন্দে উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গেল কয়েকিন। তারপর 

.কঁতজ্ঞচিত্তেতিনি স্মরণ করিলেন অরণ্যচারী সেই প্রাচীনতপস্বীর কথা। 

কাশীর নান। অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর ফলে জান। গেল তাহার 

প্রকৃত পরিচয় । মহাত্মা আত্মারাম তীর্থ নামে উত্তর ভারতের সাধু 

মহলে তিনি পরিচিত। তিনি মহাশ্তিধর, আর তার কৃপাপ্রাপ্ত 

শিষ্যদের মধ্যে রহিয়াছেন বহু তিতিক্ষাবান ও জ্ঞানী দণ্তীম্বামী। 

তীর্থনগর হইতে দূরে জনজীবনের কোলাহল এড়াইয়া, দীর্ঘ দিন এ 
গহন বনে তিনি নিরত রহিয়াছেন কঠোর তপন্যায় । 

হাতী ঘোড়া লোক লস্কর সঙ্গে নিয়৷ মহারাঞ্জ মহীপনারায়ণ 
৫৫ 
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একদিন উপস্থিত হইলেন সেই বিজন বনভূমিতে | মহাত্মার চরণে 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া! বলিলেন__“মহারাজ, আপনার শ্রীমুখের 
বাণী সত্য হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী আমায় করেছে রাজগদিতে 

অধিষটিত। সেদিন আপনার নির্দেশ ন। পেলে বিড়দ্ঘিত ভাগ্য নিয়ে, 
অসহায়ের মত আমায় চির-জীবন ভেসে বেড়াতে হতো । আজ 

তাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি? আর এসেছি 
আপনার আশীর্ববাদ ও পরমা শ্রয় পেতে ।” 

মহীপনারায়ণ ধরিয়া বসিলেন, বৃদ্ধ মহাত্মার কাছে তিনি মন্ত্দীক্ষা 

নিবেন। তাহার আশ্রিত হইয়া চালাইবেন গুরুভার রাজকাধ্য | 

গুরু গম্ভীর স্বরে বছিলেন মহাত্মা, “একি কথা তুমি বলছো, 
বেটা? আমি অরণ্যবাসী তপত্বী__দীক্ষাদানের ঝামেলায় কেন শুধু 
শুধু নিজেকে জড়াতে যাবো? তাছাড়া, বেটা, আমিতো কখনো 

গৃহস্থ মানুষকে দীক্ষা দিইনে । আর তোমার মত রাজরাজড়া হচ্ছে 

প্রবৃত্বিমার্গের লোক-_দীক্ষাদান বিষয়ে আমি বড় রক্ষণশীল, প্রবীণ 

সাধুর সবাই এট! জানে ।” 

কিন্ত মহীপনারায়ণকে এড়ানো! বড় কঠিন। দিনের পর দিন 
তিনি আমিতে থাকেন এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে। করুণকণ্ঠে 

মিনতি জানান, «প্রভূ, আপনার কৃপাঘন দিব্যদৃষ্টিই আমায় প্রতিষ্ঠিত 
করেছে রাজসিংহাসনে । সেই দ্িব্যদৃষ্টির আশ্রয়ে থেকেই আমি 
চিরজীবন কাটিয়ে দিতে চাই। কৃপা আমায় করতেই হবে, নতুবা 
আমার এ জীবন হয়ে যাবে ব্যর্থ।৮”_বলিতে বলিতে অশ্রুজলে 

কিশোর মহারাজার বক্ষ প্রাবিত হয়। 

কিন্ত মহাত্মার তাহাতে ভ্রক্ষেপ মাত্র মাই। প্রস্তরমুত্তির মত 

অটল অচল হইয় বসিয়া থাকেন। এতকিছু মিনতি ও ক্রম্দন মনে 

তাহার কোন ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটায় ন। 

প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহারাজ সেদিন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
৫ 
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কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন না। ভাবিলেন, 
বেশ তো, মহাত্মা যদি কিছুতেই দীক্ষা দিতে রাজী না হন, তবে 
তাহার মণ্ডলীর কোন বিখ্যাত সাধক, তাহারই কোন অগ্রজ প্রবীণ 
শিষ্যকে মহীপনারায়ণ বরণ করিবেন গুরুরূপে। 

অনুসন্ধানের ফলে জান! গেল, এ মহাত্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য 
হইতেছেন দণ্তীম্বামী দেবীভীর্ঘথ। অগ্রতিঘন্বী মহাবৈদাস্তিক হিসাবে 
সারা উত্তর ভারতে এ সময়ে তাহার প্রসিদ্ধি ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

বিস্ময়কর মেধা, প্রতিভা ও তর্কশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি । কিন্তু 
বি্ভামদে মত্ত হইয়! এই শক্তিকে সদাই ব্যবহার করিতেন নির্ধিবিচারে । 
স্যোগ পাইলেই বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও আচাধ্যদের তর্কযুদ্ধে আহবান 
করিতেন, অবলীলায় করিতেন তাদের ধরাশায়ী । ইহা ছিল 

দণ্তীত্বামী দেবতীর্থের এক আমোদজনক ব্যসন বিশেষ। 

দেবতীর্থ স্বামীর এই দ্বন্প্রবণতার কথ! ক্রমে গুরুমহারাজের 

কাণে গেল। একদিন তাহাকে নিজ সকাশে ভাকাইয়া আনিয়। 
বলিলেন, “দেবীতীর্ঘ, তুমি আত্মজ্ঞানী সন্গ্যাসী হতে গিয়ে শেবটায়, 
কি ডাকু বনে গেলে ? সাধুসস্ত আর ভগবত-রমিক আচার্ধ্যদের অনর্থক 
এভাবে ঘায়েল ক'রে যাচ্ছে! ? এযে মহাপাপ ।” 

সেইদিনই প্রিয় শিষ্যের জিহবা কুয়ন তিনি বন্ধ করিয়া! দিলেন । 

তীক্ষ ছুরি দিয়া নিজ হাতে তাহার জিহ্বার অগ্রভাগ করিলেন 

ছেদন। তারপর তাহাতে সংযোদ্ধিত করিয়া দিলেন কাষ্ঠনিশ্মিত এক 
জিহ্বাংশ। দণ্তীত্বামী দেবীতীর্থ সেই সময় হইতে সাধারণ্যে পরিচিত 

হইলেন কাঠুজিহব স্বামী নামে। তখন হইতে তিনি একেবারে 
নিশ্চপ। কাহারে সঙ্গে তর্কঘুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়! তো দূরের কথা, 
একেবারে হইয়া গেলেন মৌন । ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন আপন 
তপপ্যার গভীরে । মহাভাক্কিক বেদান্তীর ঘটিল অপরূপ রূপান্তর ! 

মহারাজ মহীপনারায়ণ অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়। অবশেষে সেদিন 
ভা, সা, (৭) ১৭ ২৫৭ 
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ঠিক করিয়াছেণ, এইকাষ্ঠজিহব্বামীকেই তিনি গুরুরূপে বরণ করিবেন । 
তাই সেদিন বড় আশ! করিয়! উপস্থিত হইলেন এই মৌনী আচাধ্যের 

সকাশে। যাচ২1 করিলেন তাহার কাছে মন্ত্রদীক্ষা ও চরণা শ্রয়। 

কিন্ত তাহাকে রাজী কর! বড় সহজ কাজ নয়। মৌনী দণ্তীম্বামী 

ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়া লিখিয়া জানাইলেন-বহিরজগ জীবনের 

সকল পাট তিনি উঠাইয়। দিয়াছেন, একাস্তভাবে নিমগ্ন রহিয়াছেন 

নির্জের অধ্যাত্মসাধনায় । তাই কাহারো আচার্য্য হইবার মত মনোবৃত্তি 
বা! রুচি বর্তমানে তাহার নাই। 

কানায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, মহারাজ মহীপনারায়ণ। আকুল হইয়া 

জানাইলেন “প্রভু, আপনার গুরু মহারাজের কাছে আমি প্রত্যাখ্যান 
হয়ে এসেছি । আপনি তীর পুত্রপ্রতিম শিষ্য | তাই এবার আমি সঙ্কল্প 

করেছি--হয় আপনার কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র লাভ ক'রবো, নয়তো 

গঙ্গাগর্ভে দেব এই পাপদেহ বিসর্জন ।” 
এ কান্না আর আত্তি আর যেন থামিতে চায় না। 
কান্ঠজিহব স্বামীর অন্তর ক্রমে করুণার্র হইয়া! উঠে। মহারাজকে 

শাস্ত করিয়া কথা দেন, তাহাকে শিষ্তরূপে গ্রহণ করিবেন। 

কয়েক দিন পরের কথা । কাষ্ঠজিহব স্বামী সেদিন গুরুদেবের চরণ 
দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাহার সেই অরণ্যাবাসে। সাধনভজন 

সম্পকিত নির্দেশাদি নিবার পর নিবেদন করিলেন, কাশীর মহারাজ 

মহীপনারায়ণ বড় সজ্জন । ভক্তও বটেন | তিনি কথা দিয়াছেন__রাজাকে 
দীক্ষা দান করিবেন । এ বিষয়ে গুরুর অনুমতি ভিক্ষা! তিনি চান । 

রোষভরে গজ্জিয়। উঠিলেন বৃদ্ধ মহাত্বা। কহিলেন, “দেবতীর্থ 
এ তুমি কি বলছো? শেষটায় দীক্ষা দেবে গৃহস্থকে-_ভোগবিলাসের 
পঙ্কে নিমজ্জিত এ রাজাকে ? সর্ধ্বত্যাগী, নিবৃততিমার্গী সন্ন্যাসী হয়ে এ 
€তোমার কি জঘন্য প্রবৃত্তি? এ দীক্ষ। দিলে তুমি পতিত হবে।” 

কান্টজিহব দ্বামী উত্তরে জানান, “প্রভু, আপনার কথ বই সত্যি। 
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কাজি স্বামী 

কিন্তু রাজার আত্তি আর কায়। দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছিলো, 
আমি যে তাকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন তা রাখতে ন| পারলে 

সত্যভঙ্গের দায়ে পড়বো । সে ষে এক মহাপাপ।” 

গুরু সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন, “বেশ তো, বেটা । কথা তুমি যখন 

একবার দিয়েই ফেলেছো, তা রক্ষা ক'রো ।” 

এবার কাষ্ঠজিহ দ্বামী কাঁদিয়া! পড়িলেন গুরুর চরণে। গৃহস্থকে, 
ভোগপরায়ণ রাজাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া ঘে পাপ তিনি করিবেন, কি 

হইবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত? এ পাপ ম্থালনের জন) গুরু মহারাজ যে 

ব্যবস্থা দিবেন তাই তিনি লইবেন মাথা পাতিয়া। 

গুরু মহারাজ খানিকটা কি যেন ভাবিয়া নিলেন। তারপর ধীরকণ্ে 
বলিলেন, “বেট! দেবতীর্থ, রাজা মহীপনারায়ণকে দীক্ষাদানের পিছনে 

তোমার করুণ। ঠিকই রয়েছে। কিন্তু তার অন্তরালে আরো রয়েছে 

তোমার মনের সুক্মম অহং। আচার্ধ্যগিরির ইচ্ছা! লুকিয়ে আছে অবচেতন 
মনের গোপন স্তরে। তার মুল এবার উতপাটন ক'রে প্রায়শ্চিত্বের 

ডেতর দিয়ে। সে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আমি দিচ্ছি। গলদেশে তোমার 

বেঁধে নাও-__এক কাষ্ঠফলক। তাতে লিখে নাও-_“আপলোগ হমসে 
শুন্ লিজিয়ে-_দণ্তীপ্বামী দেবতীর্ঘ পতিত হ্যায়।' কাশীধামের যত মঠ 
মন্দির, পন্থ ও আখড়। আছে, সব স্থানে গিয়ে দাড়াও দীনবেশে এবং 

গললগ্রিকৃতবাস হয়ে। সবার সামনে তোমার পাপ-কাহিনী প্রকাশিত 

হোক আর ম্থালন হোক সে পাপের ।” 

বরাণসীর রাজপথে, গঙ্গার ঘাটে ঘটে, মন্দিরে ও ভাগৃহে সেদিন 
দেখ! গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । 

ুর্য তর্কশূর, মহাবেদান্তী দেবতীর্থ স্বামীর জিহ্বা কর্তন করিয়া, 
তাহাতে কাষ্ঠজিহব| সংযোজিত করিয়াও তাহার গুরুমহারাজ ক্ষান্ত হন 
নাই। আজ আবার তাঁহাকে পাঠাইভেছেন-_প্রকান্ডে তার পাতিত্যের 
কথা ঘোষণা করিতে । 

সরববজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ, গ্রতাপবান কাশীরাজের গুরু, কাজি 
৫৪ 
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ভারতের সাধক 

স্বামীর আজ একি হৃর্দিশ] ! সবাই বলাবলি করিতে থাকে, কি তাহার 
এমন গুরুতর অপরাধ ? 

কাশীর দণ্ডীসমাজ ও সাধু-সম্তদের সম্মুথে কাষ্ঠজিহব স্বামীর এই 

প্রায়শ্চিত্ত সেদিন উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিল জন্ন্যাসধন্মের নিলঙ্ক, 
ত্যাগপুত, মহান আদর্শ । 

কি তাহার পাপ ও কলঙ্ক ? না, দণ্তীস্বামী হইয়! ও জর্বব মায়ামোহ 
ছিন্ন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা সত্বেও গৃহীকে, ভোগী রাজাকে, দিয়াছেন 

তিনি দীক্ষামন্্র ফলে ঘটিয়াছে চরম পাতিত্য দোষ। 
সে দিন তাহার নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত জমাপ্ত করিয়া কাষ্ঠজিহ্ব 

স্বামী যুক্তকরে ফাড়াইলেন আসিয়া গুরুর সমীপে । 

গম্ভীর কে গুরু বলিলেন__“বেটা, পাপ স্থালনের জন্য যা তুমি 
করলে, তাতে শুধু ষে তোমারই উপকার হবে তা নয়, দণ্ডীসমাজেরও 

সামনে দীর্ঘ দিন উড্ডীন থাকবে সন্ন্যাসের পবিত্র পতাক1। ভ্র্টাদর্শ 

মতির1 থাকবে সশঙ্কিত হয়ে, শির নত ক'রে। কিস্তু বেটা, তোমার 

প্রায়শ্চিন্ত যে পূর্ণ হতে আরো! একটু বাকী আছে।” 
আবার কোন্ নৃতন প্রায়শ্চিত্তের কথা গুরু বলিতে চাহিতেছেন ? 

কাষ্ঠজিহব স্বামী চিন্তিত হইয়া তাকান তাহার দিকে । 

প্রশান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ মহাত্মা কহেন, “বেটা, কাষ্ঠফলক গলায় বেঁধে 
তুমি ঘুরেছ সার! বারাণসীর পথে ঘাটে মন্দিরে। কিন্তু এ ফলক- 
লেখাতে! শিগগ্ীরই জনমন থেকে মুছে যাবে। সে লেখাকে আরো 

দীর্ঘস্থায়ী ক'রে দাও তুমি। বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রস্তর নিশ্মিত দ্বারে তা 
উতুকীর্ণ ক'রে রাখো |” 

এবার দশ্তীম্বামী ধীরপদে আসিয়া দাড়াইলেন বিশ্বনাথ মন্দিরের 
তোরণের সম্মুখে । হাতে তাহার একটি তীক্ষ ছেনী। নিজের পাতিত্যের 
স্বীকৃতি, জষ্টাদর্শের কলঙ্কময় ক এ ছেনীর অগ্রভাগ দিয়া খোদাই 
করিয়! দিলেন পাষাণ প্রাচীরের গায়ে । লিখিলেন--“দেবতীর্থ নামে 

দণ্তী পতিত, হায়।” 
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কাষ্ঠউজিহব স্বাক্ী 

কালের দীর্ঘ ব্যবধান রচিত হইয়াছে কিন্তু আজে! মন্দিরের লক্ষ লক্ষ 

দর্শনার্থী কৌতৃহল ও অনুসন্ধিৎস! নিয়া দেখিয়া! বান প্রায়শ্চিত্কামী 
এই আচার্য্যের হস্তলেখা। ফটকের প্রবেশ দ্বারের বাঁ দিকের পাষাণ 
প্রাচীরে, সাড়ে হয় ফুট উঠচুতে, দেব নাগরী অক্ষরের এ এঁতিহাসিক 
লেখাটি অগণিত মানুষের মনে আজিও তোলে আলোড়ন। ব্রহ্মচারী, 
সম্গ্যাসী ও ব্রহ্গাভ্যাসী যে কোন সাধকের মনে নৃতন করিয়া জাগাইয়া 
তোলে ভারতীয় সঙ্ন্যাসধন্্ম ও অধ্যাত্জীবনের শুচিশুভ্র মহান আদর্শ। 
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০৬০ 

দারুময় ব্রহ্মবিগ্রহ শ্রী্গন্নাথকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়। উতিয়াছে 

মহাঁধাম পুরীক্ষেত্র | যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সর্বব অঞ্চল হইতে এখানে 
সমাগত হইতেছে তীর্থকামী মানুষের দল। ইহাদের মধ্যে যেমনি 

আছেন ধর্মপ্রাণ ভক্ত গৃহস্থ, তেমনি রহিয়াছেন জর্ববত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী 
ও সিদ্ধ মহাত্সাগণ। সমুদ্রে স্নান তর্পণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়। সবাই 

আগাইয়! চলেন নিজ নিজ পরিব্রাজনের পথে । 
পুরী-তীর্ঘের নান! স্থানে ছড়াইয়। রহিয়াছে অজত্র মঠ-মন্দির, আশ্রম 

সাধনপীঠ। গির্ণারী-বন্তার নিভৃত নাঙ্গীবাবা মহারাজের আশ্রমটি 

ইহাদের মধ্যে স্বল্পখ্যাত ও অনাড়ঘ্বর ; কিন্তু এটি ঘে অনন্যসাধারণ 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

'লোকনাথ-শিবের আস্তানার সন্নিকটে অবশ্থিত এই গির্ণারী-বস্তা । 

তাঁল-তাম!ল-নারকেল বীির নীচ দিয়া জনহীন জংল গ্রামপথে আপনি 
আগাইয়! চলুন, অদূরে সম্মুথে নয়নপথে পতিত হইবে নাতিবৃহত্ড এক 
বালিয়াড়ীর টিবি। 

দেখিতে নিতান্ত সাধারণ হইলেও দেহাঁতি স্থানীয় লোকের। আজো 

এই টিবির প্রাচীন মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করে | 
পৌরাণিক যুগের পুণ্যময় এঁতিহা নাকিবহন করিতেছে এই বালিয়াড়ী। 
দেবাদেশ পাইয়া রাজ। ইন্দরদুঃন্ন খন নীল!চল্গ-নাঁথকে বালুকাম্থপ হইতে 
উদ্ধার করেন, তখন ভূ-গর্ড খননের বালুরাশির কিছুটা! পতিত হয় 
এই গির্ণারী বস্তায়। এই টিবিটি তাই তাহাদের চোখে এক অসামান্য, 
পরম পবিত্র বস্তু । 
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নাঙজাবাৰ! 

বালিয়াড়ীর উপরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্রে অনাড়ম্বর আশ্রম । এই 
আশ্রমেরই একটি কক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন আত্মঙ্ঞানী মহাসাধক 

নালাবাবা। জটাজুট-সমহ্থিত মহাকায় অন্ন্যাসী একেবারে দিগন্যর | 

আজামুলন্বিত বাহুত্বয় হাটুর উপর স্থাপন করিয়া, ব্যাপ্রচর্ম্ের উপর, 
স্থখাসনে তিনি ধ্যানস্থ । উপবিষ্ট দেহের উচ্চতা, আর একটি দগায়মান 

মানুষের উচ্চতায় বেশী পার্থক্য নাই। 
দ্বৈত বেদাস্তসিদ্ধির এক ঘুর্ত বিগ্রহ এই ভীমকায় কঠোরী অক্ন্যাসী, 

মায়াপাশবদ্ধ জীবের সম্মুখে ষেন এক জীবস্ত মোহমুদ্গর | 

বাবা ও তীহার দুই তিনটি সেবকভত্ত ছাড়া স্থায়ীভাবে আশ্রমে 

আর কেউ বাস করে না। দর্শনকামী অভ্যাগতের সংখ্যায় অল্প! 
ভীমদর্শন, স্বল্পভাষী, শুদ্ধ জ্ঞানবাদী এই মহাঁপুরুষের সম্মুথে কতক্ষণই 
বা থাকা যায় ? তবুও যদি কেহ কোন সঙ্কল্প নিয়া কক্ষের মেজেতে 

বসিয়া থাকে' মৃদুষ্বরে বাবা বলিয়া উঠেন, “হাহা, দর্শন হে! গিয়া, 
আভি চল! যাও। সহরমে ঘাঁকর্ মন্দির-উন্দির দেখো ।” 

তত্রাচ কেহ আসন চাপিয়৷ বসিয়া! থাকিলে তাহার জন্য হয় মহা 

পুরুষের অন্য রকমের ব্যবস্থা । সেবক-সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ ম্বামীকে এবার 

ভিনি গুরুগন্তীর গলায় আহ্বান করেন, কহেন “জ্ঞানা, ব্রক্গাজ্ঞানকো 
কিতাব লে আও ।” 

আদেশ শিরোধার্য্য করিয়! জ্ঞানানন্দ পাঠ শুরু করেন বেদাস্ত বা 

পঞ্চদশী। শুষ্ক তত্ববিচার শুরু হইতেই অবাঞ্ছিত দর্শনার্থীর! ধীরে ধীরে 
বাবার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়ে। 

আপাত শুক্ষ এই জ্ঞানতাপসের মধ্যেই আবার এক এক সময়ে 

ফুটিয়া উঠে অপূর্ব করুণাঘন রূপ। উপযুক্ত আধার ও ত্যাগ-বৈরাগ্যবান 
মুমুক্ষুর দর্শন পাওয়া মাত্রেই বাব! যেন কৃপা বর্ষণের জন্য উন্মুখ হইয়া 
উঠেন | ৮৮, 

পুরীধামের শ্মশান, সমুদ্র সৈকত ও গির্ণারী-বন্তার এই ক্ষুত্র আশ্রাম, 
সবগুলি স্থান মিলাইয়! নাঞ্জাবাব। মহারাজ এ অঞ্চলে অবস্থান করিয়া 
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গিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ বুসর। এই সময়ে বাবাকে দর্শনের সৌভাগ্য 
ধাহাদের হয়, তীহারা সবাই এক বাক্যে বজিয়াছেন-_অগ্ধ শতাব্দীর 
বাবধানেও এই মহাপুরুষের চেহারার তেমন বিশেষ কিছু পার্থক্য বা 
পরিবর্তন তাহারা লক্ষ্য করেন নাই। 

স্থাণীয় সাধু সমাজের বিভিন্নপন্থী সাধকেরা বেদাস্তী, যোগী, 
তাস্ত্রিক, বৈষ্ব-_ঘে দলই হোক ন| কেন, নাঙ্গাবাবার সম্বন্ধে সবাই 
পোষণ করিত অসাধারণ শ্রদ্ধা। 

উচ্চ কোটির অভ্যাগত সাধু মহাত্মাদের আগমন পুরীতে প্রতি 
ব্সর কম দেখ! যায় না। দল মত নিবিবশেষে ইহাদের সবাই 
নাঙ্গাবাবার প্রতি সম্ত্রম দেখাইতে ব্যগ্র হইতেন। 

কিন্তু স্থানীয় বা বহিরাগতদের কেহই বাবার প্রকৃত পরিচয় তেমন 

জ্ঞাত ছিলেন না| নিজে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মগোপনশীল, 

পূর্ববাশ্রম বা বর্তমানের তথ্য উদঘাটনে কোনদিনই তিনি আগাইয়া 
আসেন নাই। 

সাধক ও গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে তাই নাঙ্গাবাবা সম্পর্কে সদাই শোন! 
যাইত চাপা গুপ্জনময় প্রশ্ন । কে এই মহাশক্তিধর সন্গ্যাপী? কোথায় 

তাহার পূর্ববাশ্রম ? গুরুকরণ কোথায়? কোন্ সাধনপথ অনুসরণ 
করিয়! হইয়াছেন তিনি আগ্তকাম ? কোন্ কোন্ ভাগ্যবান সাধক 

হইয়াছেন তাহার কৃপাধন্য ? বনুজনের ওতমৃক্য সত্বেও এসব প্রশ্নের 

জবাব মিলে নাই। 
কিন্ত বিধির বিধাণে সে-বার এক অপূর্বব যোগাযোগ ঘটে এবং 

ইহার ফলে বাবার সম্বন্ধীয় তথ্য কিছুট! প্রকাশ হইয়া! পড়ে। 

১৯৪৯ সালের শরশুকাল। পুরীধামে সেবার এক ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ 
মহাযোগীর আগমন ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে সেদিন নাঙাবাব সম্বন্ধে অন্তরজ 
ভক্তমহলে তিনি বলিয়া! ফেলেন, “এই মহাত্মার প্রকৃত খবর তোমরা! কি 
জান্বে ? অছৈত সাধনার উচ্চ শিখরে সদ! রয়েছেন সমাসীন। অধ্যাত্ম- 
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|সদ্ধির যেন এক মৈনাক পর্ববত। বিরাট পর্ববত-_কিস্তুমৈনাকের মতই 
জলের নীচে লুকিয়ে আছেন-_সহজে তার মাহাত্যের পরিমাপ করা 

কঠিন, স্বরূপ বুঝে ওঠা আরো কঠিন ।” 
চুপ করিয়। থাকিয়া যোগীরাজ আবার কহিলেন, “আর একট। কথ 

তোমরা জেনে রাখো-_-এই নাঙ্গাবাবার দেহ পাঞ্জাবী দেহ, আর ইনিই 

হচ্ছেন ইতিহাস-খ্যাত মহাবেদাস্তী--তোতাপুরী মহারাজ। দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিনি দীক্ষ। দিয়েছিলেন কৃপা ক'রে ।” 

অন্তরঙ্গ ভক্তের] তে৷ একথ শুনিয়। বিশ্ময়ে স্তত্তিত। সমস্বরে তাহার! 

বলিয়া উঠেন, “আজ্ঞে তাহলে এই মহাত্মার বয়স কত ? শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে তোতাপুরীজীর সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৬২ সালে । তখন পুরী মহারাজের 

বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি ছিল। কারণ রামকৃষ্ণ-জীবনীকারেরা 

বলেছেন_-তোতাপুরীজী প্রায় চল্লিশ বৎসর অদ্বৈত বেদান্তের কঠোর 
সাধনা করেছিলেন। নানাবাবাই ঘি তোতাপুরী, তবে তার বয়স 
এখন নিশ্চয়ই দেড়শ” বগুসর |” 

“আরে বেশী প্রায় আড়াই শ' বৎসর বয়স এর হবে।”- 

“বর্তমান যুগে এই আয়ুক্ধালের কথ আমর! ভাবতেই পান্ধিনে।” 

“তা, আশ্চধ্য হবার কি আছে ? এর মত বিরাট মহাপুরুষ-_যোগ 
ও বেদান্তে পারজম, শক্তিধর মহাত্মা ছিমাচলের নীচে কমই রয়েছেন । 

ইচ্ছে হলে এ'র। দেহের ক্ষয়ক্ষতি ও পরিণতিকে স্তস্তিত করে ছু- 

পাঁচশে। বসর বেঁচে থাকবেন, এটা এমন কি অসম্ভব কথা? 
একজন সেবক প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু, আপনি যা বল্লেন তা চরম 

সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে-_ভোতাপুরী মহারাজ 

জীবিত রয়েছেন, আর এই শ্রন্ধেয় পরমগডরুর কোন জঙ্ধান রামকৃষ- 
মণ্ডলীর পাধকের জানেন ন1।" 

“পুরী মহারাজ নিজেই ইচ্ছে ক'রে অতীত জীবনের সব অধ্যায়কে 
জনন্ৃতি থেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছেন। কাজেই, কারুর সাধ্য নেই 
ঘে তার সম্বন্ধে অগুসন্ধিত্ব হয়, বা তাকে খুঁজে বার ক'রে ?” 
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যোগীরাজ অতঃপর প্রসঙ্গাস্তরে চলিয়া যান এবং ভক্তদের বাধ্য 

হইয়! নিরস্ত হইতে হয়। 
নাঙ্গাবাব। মহারাজের বয়স সম্পর্কে আর একটি সাক্ষ্য প্রমাণ এখানে . 

উল্লেখনীয়। ১৯৬০ সালে কাশীর সঙন্পিহিত বনপুরওয়াস্মিত ব্রহ্মবিদ্ 
সাধক বীতরাগ-বাবার সহিত লেখকের দীর্ঘকাল ব্যাগী নান! আলোচনা 

হয়। সেই সঃয়ে নিজ জীবনের কথা প্রসঙ্গে বীতরাগজী নাঙ্গাবাবা 

সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 

“আমর যখন সতের আঠারে' বৎসরের নবীন সাধক, নাঙ্গাবাবা তখন 

বয়সে প্রাচীন এবং কাশীর উচ্চশ্রেণীর মহাত্মার1 সবাই তাকে খুব সম্মান 

করতেন । তখনি শুনেছি তার শরীর ছিল পাঞ্জাবী । কাশীতে থাকতে 

তিনি অবস্থান করতেন দুর শহরতলীতে এবং মাঝে মাঝে নৌকাযোগে 

লেখান থেকে আম।দের গুরুর আশ্রমে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন । 

সে সময়েও তিনি নাজ ছিলেন, বিরাটকায় এই শক্তিমান মহাত্বীর পাশে 

আমরা ঘোরাফেরা করতাম, ওৎশ্থুক্যভরে নিনিমেষে তার সবকিছু লক্ষ্য 
করতাম |” 

বীতরাগ বাবা উপরে!ক্ত কথাগুলি লেখককে বলেন ১৯৬০ সালে। 

কাশীর প্রাচীন এবং প্রত্যক্ষদশাঁ লোকদের কাছে শুনিয়াছি, তখন 
তাহার বয়স ছিল ১৯০ বসর। এই ১৯০ বৎসরের বৃদ্ধ তাহার 

যৌবনোদৃগমে যে পূর্ণ বয়স্ক মহাত্মা ন।ঙ্গাবাবাকে দর্শন করিতেন, বর্তমানে 
তাহার বয়স আড়াই শত বৎসর বল। হইলে বিশ্ময়ের কিছু নাই। 

নংঙ্গাবাবার পরিচয় সম্পর্কে যোগীরাজ সেদিন যে সংবাদটি প্রকাশ 
করিলেন তাহা বড় চাঞ্চল্যকর । অন্তরজ মহলে ইহা নিয়া চাপা গুঞ্জন 
চলিল বেশ কিছু দিন ধরিয়!। শ্রীক্ষেত্রে তপস্তারত কয়েকজন উচ্চকোটির 

মহাত্মা! এবং নাঙ্গারাবার বিশিষ্ট ভক্তদের কাণেও এ কথ। পৌঁছিতে 
বিলম্ব হইল না। 

আশ্রণ-কক্ষের বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্য! সেদিন সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে। 
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ন্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকাইয়! বাঁব! কহিলেন, "হমারা একঠো 
বাং তুমূলোক হুরবখং ইয়াদ রাখো । বেদীন্তকা বিচার হ্যায় সবসে 

বড়িয়৷ সাধন। কলিষুগকে। লিয়ে ইয়ে সাধন বহুত উপযোগী হায়। 

বেদান্ত এক অচ্ছিওয়াল! সেতু । ইসকে! উপর দেকে এক চুটিভি নদী 
পার হোনে সকৃতা | 

অর্থাৎ, আমার একটা কথা তোমার! সব সময়ে স্মরণ রেখে: 

সকল সাধনার ভেতর বেদান্ত বিচার ও আত্মধ্যানের সাধনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। 
আর কলিষুগের মানুষের জম্যা তে] এ সাঁধন সব চাইতে বেশী উপযোগ্গী। 
প্রকৃতপক্ষে বেদাস্ত হচ্ছে একটি চমতকার সেতু, মানুষ তে! দুরের কথ! 

পিঁপড়েও এর ওপর দিয়ে ভবনদী পার হতে পারে। 

একটি ভক্ত সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “বাবা আধুনিক কালে 
বেদান্তে কিন্তু সবচাইতে বড় অবদান রেখে গিয়েছেন স্বামীবিবেকানন্দ !” 

পহ| হা, উহ. বেদান্ত কো প্রচারমে এক বড়া কম্্ী থে ।” 
বিস্ময়ভর] কণ্ঠে এ ভক্তটি কহিলেন, “সেকি বাবা, এ কথা বললে 

চলবে কেন ৫ স্বামীজী সিকাগে ধন্মসম্মেলনে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানীগুণীর সামনে বেদান্তের' জয়ধ্বজ| উড়িয়েছেন, পশ্চিম দেশের 

মাটিতে বেদান্তের বীজ বপন করে গেছেন। এ যে এক বিরাট কাজ?” 
স্মিতহান্তে বাবা মন্তব্য করিলেন, “লেকিন উহ, কন্মনকা বীজসে পেঁড় 

কয়ঠো হুয়া, বাতাও। আত্মজ্ঞান্ক1 লেকচার দেনেসে ক্যা জরুরৎ 

হ্যায়? অওর উহ লেকচার স্থননেসে ভক্তয়োকে৷ আত্মজ্ঞান ক্যায়সে 

হো জায়গা, ইয়েভি মুঝে সমবায় দাও ।” 
*ত1 বাবা, আপনি যাই বলুন, স্বামীজী এক বিরাট কীত্তি রেখে 

গেছেন। তাছাড়া, তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনিও তো এক বিশ্বখ্যাত 
মহাসাধক। অধ্যাত্বসাধনার উচ্চতম চূড়ায় ছিলেন অধিষ্টিত।” 

“ই] হা, উহ. দেবী কালীকো! শ্রেষ্ঠ ভক্ত থে!” 

কলিকাতার এক বিশিষ্ঠ ভক্ত পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন । নাঙ্গাবাবাই 
মহাবেদাস্তী তোতাপুরীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তীহারই নিকট. দীক্ষা 
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নিয়াছেদ,এ কথা তিনি শুনিয়াছেন। মনে কৌতূহলের অন্ত নাই। 
প্রসঙ্গকথার সুযোগ নিয়! সোজাস্থৃজি প্রশ্ন কর]! শুরু করিলেন-_ 

“আচ্ছা, বাবা আপনি কলকাতায় গিয়েছেন ? দক্ষিণেশ্বর চেনেন ? 

সেখানে থেকেছেন কখনে1 ?” 

উত্তরে বাবা কহিলেন, “সাগরতীর্ঘক1 রাস্তেসে কয় দফে তো ময় 

কলকত্ত! গিয়া রহ1। দক্ষিণেশ্বরমে ভি একদফে ঠার রহো৷ থে।” 
“বাবা, আপনি কি শ্রীর/মকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়াছিলেন ? দয়! 

ক'রে কথাট! ভেঙ্গে বলুন তো11” 
“এছ! তো৷ অওর্ গৃহস্থকে| ম্যায় দীকৃষ। দিয়া হায় । লেকিন সন্ন্যাস 

কিস্কে দিয়া বাতাও |” 

ভক্তটি পুনরায় প্রশ্ন করার উদ্যোগ করিতেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ 

ভিরস্কারের হরে কহিলেন, “ইয়ে, খবর মিলনেসে তুমহা রা কেয়। ফায়দা, 

বাতাও.। ব্রহ্ষজ্ঞান তুমকো মিল্ জায়গী ?” 

বাবার এই কঠোর মনোভাব দেখিয়া কৌতুহলী ভক্তের! চুপ করিয়া 

গেলেন। আলোচনার গতি এবার আত্মজ্ঞান সম্পফিত নানা প্রশ্নের 

দিকে ধাবিত হইল। 

কলিকাতায় কয়েকজনের মুখে নাঞ্জাবাবার সাধন-এশ্বধ্যের খ্যাতি 

শুনিয়৷ এক ভক্ত সাধক তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দর্শনের 

সঙ্জে সঙ্গে বাবার সঙ্গে তাহার একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। 

'আশ্রমে অবস্থান করিয়! রোজ ছুই বেল! তিনি বাবার উপদেশাম্বত পান 

করেন, আর শ্রুবণ করেন বেদান্তের ভাস্ত। দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়। 

খাইতেছে। 
একদিন এ ভক্তি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন__ 

“বাব। আপনার সম্বন্ধে কাণাধুষায় তো কত কথাই শুনি। আচ্ছা, 

বলুন তো আপনিই কি ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধনার গুরু-_ 

তোতাপুরী মহারাজ ? 
বাবার মুখমণ্ডলে কিন্তু কোন ভাববৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। ক্ষণকাল 
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চুপ করিয়া থাকিয়া! কহিলেন, “হারে, ইয়ে ছোটিসে বাঁৎ স্থননেকে লিয়ে 

তুম কলকাত্তাসে ইত-নি কষ্ট, কর্কে আয়ে! হো। ইস্ খবর মিল্নেসে 
ভুমরাহী কুছ ফয়দ1 হোগা ?” 

আশ্রমের বিশিষ্ট উড়িয়া! ভক্ত ভজ্তুবাবু, বর্তমানের স্বামী শঙ্বরানন্দ, 
বড় উদ্ভোগী ও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি । একবার অপর কয়েকটি ভক্তের সহিত 
মিলিত হইয়। তিনি স্থির করিলেন, বাবার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী সঙ্কলন 
করিতে হইবে। বাবা তাহার সুদীর্ঘ জীবনের বিগত অধ্যায়গুলিকে 

বিশ্মৃতির অতলে নিমজ্জিত রাঁথিয়াছেন। মোটামুটি তথ্যাদি তাহার মুখ 
হইতে জানিতে পারিলে বড় স্থবিধা হয়। সাহস সঞ্চয় করিয়া বাবার 

নিকট এ প্রস্তাব তাহারা পাড়িলেন। বাবার গুরু গম্ভীর কণ্ঠের উত্তর 
শোন' গেল, “হা-হা, হমকো তূমলোক জীব সম্ঝে৷ তো জীবতী লিখে, 
কোই হরজা নেই ।” 

আত্মজ্ঞানের আলোকস্তস্তরূপে যিনি সদ! দীপ্যমান, শিবত্বে যিনি 

চির প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে জীবজ্ঞান কর! এবং তাহার জীব-জীবনের তথ্য 
সম্কলন করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতাই নাই--একথাই তিনি সংক্ষেপে 
বুঝাইয়। দিলেন। 

আত্মত্ভানী মহাসাধকের মুখে সেদিন এ উক্তিটি শুনিয়! ভক্তদের 
চৈতন্যোদয় হইল। তীহার! উপলব্ধি করিলেন, ব্রচ্মবিধ মহাত্মাদের , 

লৌকিক জীবনের সত্যকার ইতিবৃত্ত রচন! কর! সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু 
খাটি ও প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদ্দের অভিজ্ঞতা হইতে অলৌকিক ও করুণাঘন 
রূপের একটা রেখাচিত্র অঙ্কন কর! । 

একবার কোন ভক্ত লঘু হাস্যপরিহাসের সুযোগে নাজ|বাবাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা বাবা, কত লোক আপনার সম্বন্ধে বিশ্বাস্ত 

অবিশ্বাস্ত কত কথাই বলে। সেযাই হোক্, আমার একটা তীব্র কৌতুহল 
হয়েছে আপনার সঠিক বয়স জানতে । দয়! করে বলুন তো-_ আপনার 
বয়ল কত ? ও 

বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়! উত্তর দিলেন, “আত্জ্জানী সাধককো” 
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জনম মরণ কুছ,হ্যায়? হুমারা তো জনমই নেহি হুয়া। উমর্ ক্যায়সে 
বাতায়েজে ?” 

চল্লিস বশুসরেরও অধিক কাল গির্ণারী-বন্তার এই আশ্রমে নাঙ্গা- 
বাবা বাস করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে নিভৃতি-প্রয়াসী মহা 

কোনদিনই তাহার আশে পাশে ভীড় জমিতে দেন নাই। গুটিকয়েক 
সাধক সন্ন্যাসী নিয়া আত্মধ্যানে রহিয়াছেন জদা নিমগ্ন । 

নাল। বাবার একাস্ত-সেবক ও আশ্রমের প্রাণস্বরূপ ছিলেন স্বামী 

্তানানন্দ। ঘরসংসার ও আত্মপরিজন সব ছাড়িয়া! বাবার সেবাঁকেই 

তিনি ধরিয়৷ নিয়াছিলেন তাহার সাধনার অঙ্গরূপে | তিনি বলিয়াছেন £ 

আশ্রমে অতিথি হিদাবে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন নান! ধরণের 

সাধু সন্তের দল ৷ ইহাদের মধ্যে দশনামী সন্ন্যাসী ঘেমন থাকিত তেমনি 

দেখা ঘাইত উদাসী কবীরপন্থী গ্রভৃতি সাধকদের। উত্তর ভারতের 

সাধুরা যেমন আসিয়া! জুটিতেন তেমনি আসিতেন অন্ধ; তামিল ও 
কেরালার সাধুগণ। বিস্ময়ের বিষয়, বাবা সকলেরই সঙ্গে কথাবার্তা 
বলিতেন তীহাদেরই মাতৃভাষায় । ইহা হইতে বুঝা যাইত, দীর্ঘ 
পরিব্রাজক জীবনে জারা ভারত ঘুরিয়! বেড়াইয়াছেন এবং এঁ সময়ে 
কতকগুলি ভাষাও তিনি সম্পূর্ণরূপে করিয়াছেন আয়্ত। 

অতিথিদের আদর আপ্যায়নেও বাবার কোন তারতম্য ছিলন)। 

নিজে ছিলেন বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী কিন্তু উচ্চ কোটির অবৈদাস্তিক সাধু 
সন্তের সহিত মিলনে উৎসাহের অভাব কোনদিন দেখা! যায় নাই। 

না| বাবার প্রথম জীবনের শিষ্যদের কাহাকেও স্বামী জ্ঞানানন্দ 

এই আশ্রমে আসিতে ব! অবস্থান করিতে দেখেন নাই। 
বাব! প্রয়োজন বোধে দীক্ষা! এবং সন্ন্যাস কিছু সংখ্যক সাধনকর্মীদের 

দিয়াছেন বটে কিন্তু সাধনপথে একবার প্রতিষ্িত করিয়! দিবার পর আর 
কোন বাঙ্কিক যোগসূত্র তাহাদের সহিত রক্ষ! করেন নাই। শক্তিধর 

গুরুর একটু স্পর্শ, একটু কৃপাই হয়তো! ছিল এঁ নবীন সাধকদের পক্ষে 
২৭৪ 
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ঘথেষ্ট। অথবা মায়ামোহ-নির্মস্ত আত্মজ্ঞানী এই মহাসঙ্স্যাসী নিজ 
শিষ্যুদের সম্পর্কেও বুঝি ছিলেন নিলিপ্ত ও নিরাসত্ত। 

পঞ্চাশ বসরেরও অধিককা'ল না্গাবাব! মহারাজ পুরী অঞ্চলে বাস 
করিয়া গিয়াছেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ সাধক লেখককে 
বলিয়াছেন,--এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাবা মহারাজের একই চেহারা 
বরাবর তাহার! দেখিয়াছেন, এই বিরাট পুকষেল দেহরেখায় বয়োবৃদ্ধির 
কোন চিন্ত ফুটিয়] উঠে নাই। 

পুরী তীর্থবাসের গোড়ার দিকটায় নাঙ্গাবাবা অবস্থান করিতেন 

সাগরসৈকতস্থিত শ্মশানের এক প্রান্তে । উল, স্থগস্তীর মহাপুরুষ প্রায়ই 
থাকিতেন আপন মনে ধ্যানস্থ ও সমাহিত। এ সময়ে দুই চারিটি স্থানীয় 

ভক্ত তাহার সেবা যত্বের ভার নিয়াছিলেন । 

সারাদিন ধ্যানস্থ থাকিয়! অপরাহ্তে বাবা এক সের ছুধ ও ছুইটি ভাব 

আহার্ধ্যরূপে গ্রহণ করেন। মধুসূদন গোয়ালার কুটির শ্মশানের কাছেই । 
প্রত্যহ বিকাল হইলে এক ভাঁড় দুধ নিয়া ভক্তিভরে বাবার সমীপে সে 
উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে বালক পুত্র বংশীধর। বাবার জন্য রোজ 

সেএক জোড়া গদ্ধপুষ্পের মাল! আনয়ন করে, সযত্বে তাহার গলায় 

পরাইয়] দিয়! সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানায় । 

বালক বংশীধর জন্মান্ধ। দরিদ্র হইলেও মধুনুদন গোয়াল। পুত্রের 
চক্ষুর চিকিৎসায় জন্ত চেষ্টার ত্রর্ণট করে নাই। কিন্ত সব চেষ্টাই হইয়াছে 
ব্যর্থ। ডাক্তারের! শেষ.কথাবলিয়। দিয়াছেন-ৃষ্টিশক্তিপ|ইবার তাহার 
জার কোন আশা নাই। 

ংশীধর রোজই নাঙ্গাবাবার সকাশে উপস্থিত হয় এবং মহাপুরুষ 

তাহাকে আশীর্ববাদজ্ঞাপনও করেন । কিস্তুঅধি কাংশস নয়েনিমী লিতনেত্র 

থাকায় বাবার দৃষ্টি তাহার চক্ষুদুইটিরউপরপড়ে নাই। সেদিন মধুলুদন 
পুত্রকে শিখাইয়া দিয়াছে, বাধাকে মাল! ও প্রণাম নিবেদন করিয়াই ষে 
যেন তাহার অদ্ধত্বের কথ! জানায়, প্রার্থন। করে আরোগ্য লাভের জগ্য। 

ক৭১ 
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সেদিন অপরাহ্তে পিভার নির্দেশক্রমে বংশীধর তাহাই করিল । 

র্তকণ্ঠে কাদিয়া কহিল, “বাবা, আমি জন্মান্ধ,আমি বড় দুঃখী । আপনি 
স্বয়ং ভগবান- আপনি একবার চোখ মেলে আমার ছুন্দশা' দেখুন, 
আমায় কুপা করুন। আপনি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।” 

'নাঙ্গাবাবা চোখ মেলিয়! চাহিলেন। মনের দুয়ার সে সময়ে 

সৌভাগ্যক্রমে খোলা ছিল । ক্রন্দনরত বংশীধরের অন্ধ নয়ন দুটির দিকে 
তাকাইতেই করুণায় বিগলিত হইয়া! গেলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে মহাপুরুষ 
বলিয়া উঠিলেন, “হারে, তুম আখ তো খুলো। দেখো, আভিসে তুম 
অন্ধা নহি, পুরা দৃষ্টি তূমহার! অশাখমে আ] গয়া।” 

*হ্যা বাবা, তাইতো তাইতে1 !»-_বিস্ময়ে আনন্দে বংশীধর চীৎকার 
করিয়। উঠে । ছুই চোখে তাহার ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু আর বলিতেছে, 

_-“কি সুন্দর |! কি হ্ৃন্দর ! যা কিছু দেখছি সবই অপূর্ব হুন্দর 1” 
জন্মান্ধ বংশীধরের এ আনন্দ কোন চক্ষুত্মানেরই উপলব্িতে 

আসিবেন1। চির অন্ধকারের ঘবনিক? টুটিয়া সূর্যালোকের কমল ফুটিয়া 
উঠিয়াছে তাহার দুই নয়নে । মহাকাশের নিঃসীম বিস্তার, নীল 

দিগন্তের হাতছানি, আর গর উত্মির ছন্দোময় নৃত্য তাহার সম্মুখে 
সৃষ্টি করিয়াছে নৃতন মায়াময় পৃথিবী । 

বংশীধর আনন্দে কখনে৷ হাসিতেছে, কখনে। কাদিতেছে। কখনো 
বা নাঙ্গাবাবার চরণতলে পড়িয়া! দিতেছে গড়াগড়ি । 

এই অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া মধুসুদন গোয়াল 
করজোড়ে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়! আছে, মুখ দিয়! একটি 

শব্দ তাহার বাহির হইতেছে না। 

একটা বড় গোড়ে মাল বংশীধরের মাথার উপর ছূড়িয়! দিয়! বাবা 

শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “ইহ, তুম আভি ঘর চলা ধাও। কাল অওর 

অচ্ছি মালা লে কর্ আও !” ্ 
কয়েক বংসর পরে নাঙ্গাবাবা দক্ষিণ ভারত পরিব্রাজনে বাহির হন 

এবং ফিরিয়া আসিয়া পুরীর সমুদ্রতটে আসন গ্রহণ করেন এক নুতন 
শ২ 
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স্থানে। ১৯২০ সালে ক্ল্যাগফটাফের কাছে, কাশিমবাজারের ভবনের 

সম্মুখে বালুকার উপর তিনি অবস্থান করিতে থাকেন। দারুণ গ্রীষ্মের 
মধ্যান্ছে বালুরাশিতে বখন পা রাখা যাইত না, তখনো! দেখা'যাইত, বাবা- 
মহারাজ নির্বিকার চিত্তে বিশাল বপুণি উত্তপ্ত বালুতে এলাইয়! দিয় 
নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়।আছেন। প্রচণ্ডতম ঝড়ও ঘুণিবায়ুর মধ্যেও 

অন্য কোথাও তাহাকে আশ্রয় গ্রহণ করানো যাইত না| নীচে বালুকা- 

ময় সৈকত ভূমি ও উদ্ধে সীমাহীন আকাশ, এই দুই-এর মধ্যে 

আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ আপন মহিমায়, আপন অলৌকিক ও 
দুরবগাহ অস্তিত্ব নিয়া থাকিতেন বিরাজমান । 

সা র-তটের প্রায় প্রবেশ দ্বারের মুখেই নাঞঙ্জাবাবা মহারাজের 

আসন । তীর্থদর্শন ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য যাহারাই পুরীতে আসে এই 
পথ (য়া ধাতায়াত করে ; বিশালবপু জটাজুট-সমন্থিত, উলঙ্গ সন্যাসীকে 
প্রণাম নিবেদন করিয়া! তাহারা চলিয়! যায়। 

প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ ভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন এ সময়কার একটি ঘটনার 
বিবরণ দিয়াছেন।১ পুরীর পুলিস স্থপারিন্টেণ্ডেপ্ট ইতিমধ্যেম্যাজিষ্টেটের 
কাছে বাবার বিষয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করেন। প্রকাশ্ট দিবালোকে সাধু 

একেবারে নগ্ন অবস্থায় বসিয়া থাকেন, ইহা! দেখিতে যেমন বিসদৃশ, 
ভদ্ররুচির বহিভূ্তি, তেমনি আইন বিরুদ্ধও বটে। বিশেষ করিয়া বেলা- 
ভূমিতে পর্য্যটক সাহেব-মেমরাও মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসেন, জব 
কিছুর ফটো তুলিয়া থাকেন। কাজেই সাধুকে এ স্থান হইতে অপসারণ 

করাই সমীচীন । 
ম্যাজিষ্রেট ইতিমধ্যেই নাঙ্গাবাবার বিবরণ শুনিয়াছেন । কয়েকদিন 

আগে তাহার স্ত্রী বাবাকে দর্শন করিতে যান এবং ভক্তি-শ্রদ্ধায় আগ্রুত 

হইয়! ফিরিয়। আসেন । বন্ধু-বান্ধব মহল হইতেও বাবার সম্পর্কে নান! 

র্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাওয়। যায় । অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট এক দিন শ্বস্ং 
এ ব্যাপারে তদন্ত করিতে গেলেন । গোৌরকাস্তি বিরাটকায় মহাত্মা! 
_ ১উজ্জীবন, পৌষ, ১৩৬৯ £ পুরীধাষে ভাংটাবাবা- কুমুদবন্ধু সেন 
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অর্ববত্যাগী মহাদেবের মত বসিয়। আছেন। এমন ভাবে আসন করিয়। 

বসিয়া আছেন যাহাতে নিন্মদেহের নগ্রত1 ঢাকা পড়িয়! গিয়াছে । উজ্জ্বল 

দুইটি চোখের দিকে চাহিলেই শির আপনা হইতে নত হইয়া! আসে । 

আসনের সম্মুখে. ঘে ভক্তের! বসিয়া আছেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষের 

প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার সীমা নাই। 

দর্শনমাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রণত হইলেন 
বাবার চরণে । 

স্েহপূর্ণ স্বরে বাব! কহিলেন, “হমার! মায়ী, আপকে! জেনানা, তো! 
ই'হ| আয়ী থী। লেড়কাকো ইন্তেহান থা । উহ্ অচ্ছিসে পাশ করে 

--ইসিকে লিয়ে মুঝে বহত আরজ কী থী। লেড়কা তো বহত আচ্ছাসে 

পাশ কিয়া গয়া--ন! ?”-_অর্থাৎ আমার মায়ী-__তোমার শ্্রী-_এখানে 
এসেছিলো! । আমায় ধরে পড়েছিলো ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, তার ফল 

যেন ভাল হয়। সে তো খুব ভাল পাশ করেছে, তাই না? 
ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্তকরে কহিলেন, *স্থ্যা বাঁবা। আপনার শুভেচ্ছায় 

ভালভাবেই সে পাশ করেছে এবার ত'কে পাঠাচ্ছি বাইরে-_সিভিল 
সাভিস পরীক্ষা দেবার জহ্যে। সে শিগ্গীর্ই এখানে পৌছে ঘাবে, 
কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে রওন1 হবে বিলেতের দিকে 1” 

নাঙ্গাবাবা কিন্তু হঠাত একেবারে নীরব হইয়া! গেলেন। তাহার 

পুণ্যময় সান্নিধ্যে আরো! কিছুক্ষণ কাটাইয় খ্যাজিষ্ট্রেট নিজের বাংলোয় 
ফিরিয়া আসিলেন। 

ছুই একদিনের ভিতর পুত্রটি পুরীতে পৌছিয়া গেল। মাতা পিতার 
আনন্দ আর ধরে না। এই উপলক্ষে সেদিন ম্যা্জিট্রেটের বাংলোতে 
গণ্যমান্থ লোকদের ভোজে আপ্যায়িত করাও হইল । 

পুত্রটিকে নিয়। শ্বামী-্ত্রা পরদিন নাঙ্গাবাবার কাছে উপশ্থিত। বিশ 
বৎসরের শ্বাস্থ্যবান, হুন্দরকাস্তি যুবক । বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই 
ম্যাি্্রেট আনন্দভরে কহিলেন, “বাবা, এই আমাদের ছেলে। আর 

কয়েকট! দিন মাত্র আমাদের সঙ্গে আছে, তারপর জাহাজে পাড়ি জমাবে 
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ইংল্যাণ্ডের পথে । আপনি দয়া ক'রে ও'র মাথায় হাত রেখে একটু 

আশীর্বাদ করুন |” 

নাঙগাবাবা কিন্ত নিলিপ্ত, নিরুত্তর । মনে হয় এ আবেদন ত্তাহার 

কাণে পৌছায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহার পত্রী আশীর্ববাদের জন্য 
গপীড়াগীড়ি করিতে থাকিলে মহাত্মা গুরু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “চার 

রোঁজ বীত্ জানে দেও, ইসকে বাদ আও মেরে পাস্।”-__অর্থা চার 

দিন গত হতে দাও, তারপর আমার কাছে এসে! । 

নাঙ্গাবাবা কেন একথ! কহিলেন, তাহা বুঝা গেল না ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
তাহার পত্রী মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়তো! ইহা! মহাপুরুষের একটা 
খেয়ালীপন! | 

কিছুক্ষণ চুপচাপ বাবার সন্গিধানে বসিয়া থাকার পর তাহাকে 

প্রণাম করিয়! সবাই সেদিনকাঁর মত চলিয়া আসিলেন । 

তৃতীয় দিনের দিনই ব্লাত্রিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ পুত্র 

আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয় এক দুশ্চিকিৎম্ত রোগে । স্থানীয় ডাক্তারদের 
প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং পরদিনই মে 
ইহলোক ত্যাগ ক'রে। 

এই ঘটনার কথ অল্পকাল মধ্যে পুরীর সর্বত্র রটিয়৷ ধায় এবং 
বাবার নাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। 

ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের মুর্তৃবিগ্রহ নাঙগাবাব৷ সব দিক দিয়াই 

ছিলেন একেবারে নাঙ্গা_ ন্যাংটা । গির্ণীরী বস্তার ক্ষুদ্র আশ্রমটি 
স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যস্ত “রমতা সাধু-_বহুত] নীর' এই জত]টি 
তাহার জীবনে রূপায়িত হইয়। উঠিয়াছিল । আসন বিছাইয়া কিছুদিন 

কোথাও অবস্থান করার পরই হঠাৎ একদিন মহাপুরুষ কোথায় অন্তর্ধান 
হুইতেন, নূতন কোন অরণ্যে, শ্মশানে বা সাগরতচে হইতেন আবিভূতি। 

পুরী সৈকতের আসন ত্যাগ করিয়] সেবার কিছুদিনের জগত তিনি 
উপস্থিত হইলেন সাক্ষী গোপালের জনবিরল অরণ্যে। সে ভুটিয়া 

হণ 



ভারতের সাধক 

গেল জনকয়েক ত্যাগ তিতিক্ষাবান ভক্ত। বাব! তাহাদের কহিলেন, 

তিনি সব দিক দিয়াই গ্যাংট| এবং সন্ন্যাসী মানুষ । কোনরূপ কৃচ্ছৃতেই 
তাহার দেহ বা মনের বিকার নাই। তাহার সঙ্গী হইয়া! কেন “ভক্তের 

এত কষ্ট সহা করিবে ? 
ভক্তেরা তাহাদের সঙ্কলে অবিচল। কহিলেন, “বাব! আপনার 

মৃত মহাপুরুষের সঙ্গে থাকতে পারবো, এই আমাদের পরম লাভ, পরম 
আনন্দ । উপবাসী ষদি থাকতে হয়, দুঃখ কষ্ট যর্দি সহা করতে হয়, তা 

হ[সিমুখেই সা করবো 1৮ 
নাঙগাবাবা জানাইয়। দিলেন, কোন কুটিরে বাস করার ইচ্ছা! তীহার 

নাই। জঙ্গলের অভ্যন্তরে কোন বৃক্ষতলে তিনি আন বিছাইবেন এবং 

দ্রিন রাত সেই আসনে বসিয়াই করিবেন অতিবাহিত | সঙ্গীদের 

নির্দেশ দিলেন, জঙ্গলের কাছাকাছি স্থানে গাছের গুড়ি ও লতাপাতা 

দিয়া তাহারা যেন নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরী ক'রে ও সেখানেই 
সাধন ভজন করিতে থাকে । 

এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোক নাঙ্গাবাবাকে চিনে, তাহার মাহাত্য 

জানে। ইহাদের মুখে মুখে মহাপুরুষের জঙ্গলে অবশ্থিতির কথা 
রিয়া যায় এবং ছুই চারজন গৃহী ভক্ত তাহার সেবার জন্য ভেটও প্রেরণ 

করিতে থাঁকে। 

সেদিন এক গাড়ী ভত্তি ডাব ভেট আসিয়াছে । সঙ্গীয় একটি ব্রাহ্মণ 
ভক্ত বাবার বিশেষ ন্মেহভাজন। তাহাকে ডাকিয়! নির্দেশ দিলেন, 

“দেখো, ইয়ে সব ভাব তুমহারা কুঠিয়ামে লে যাও। তুমলোগ সব খা 

লেও! অওর একঠো কাম তূমকে। করনে হোগা। মেরে দর্শনকা 
লিয়ে যো সব আদমী আতা হ্যায়, দু-এক রূপাইয়া উহ দে ঘাতা হ্যায়, 
ময় কি হাথসে ছুঁতা নহি। উহ জব তুমহার| পাশ রাখ দো,_ 
দশনিক] ওয়াস্তে জো আদমীয়ে| আতা হ্যায় উহ্ রূপাইয়াসে উসকো 
খিলা দো। তৃমলোগ ভি খানা পিণা করো। তুম লোগোকো 
আরামকে লিয়েই রূপাইয়া আতা হ্যায়।” 
২৭৬ 



নাঙ্গাবাব। 

“আপনার আদেশ মতই কাজ হবে, বাবা” বলিয়া ভক্তটি স্থান 
ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় নাঙ্গাবাবা আবার তাহাকে ডাকিয়া 

ফিরাইলেন। জানাইয়া দিলেন-__দর্শনীরূপে প্রাপ্ত এ সব টাকার সঙ্গে 
যেমন তাহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই, তেমনি এ টাকার জনকে ভক্তুটিকে 
কোনদিন জবাবঙ্গিহিও করিতে হইবে ন1। 

সাক্ষীগোপালের অরণ্য-আবাস কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 

একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া! ভক্তের দেখিলেন, কাহাঁকেও ন! জানাইয়! 
বাবা তীহার নৃতনতর পরিব্রাজনের পথে কোথায় উধাও হইয়াছেন । 

১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে নাঙ্গাবাবা আবার পুরী অঞ্চলে 

ফিরিয়া আসেন । অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে আনন্দের সাঁড়। জাগিয়! উঠে 

সবারই একান্ত ইচ্ছা, বাবার জন্য এবার একটি আশ্রম নির্মিত হোক 
এবং সেখানে তাহার আনন্দময় সাম্লিধ্য লাভ করিয়া সবাই ধন্য হোক । 

আশ্রম-ও-আশ্রয়বিরক্ত মহাঁপাগল সন্যাসীর স্থদীর্ঘ জীবন এতকাল 

বহিয়। আঙ্িয়াছে বহতা নদীরই মত। এবার সে জীবনে ছেদ পড়িল । 

শহরের জনবিরল স্থানে ক্ষুদ্ৰায়তন ও সাধারণ গোছের একটি আশ্রম 
নিশ্বীনে তিনি সম্মতি দিলেন। জনবসতির বাহিরে গির্ণারী-বন্তার 

একটি উচ্ছ বালিয়াড়ী নির্ববাচিত হইল বাবার আশ্রমের স্থান রূপে। 

স্থানটির পবিত্র এভিহ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনশুন্যতা দেখিয়া বাবা 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন | | 

এবার হইতে বালিয়াড়ী শীর্ষের এই আশ্রমই হইল নাঙ্লাবাবার 

স্থায়ী আন্তান।। দুই চারিবার গঙ্গা ও নন্্াদায় তীর্থ স্থানের উদ্দেশ্য 
ছাড়! এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া! অতঃপর আর বেশী তিনি বাহিরে ঘান 

নাই। 
সে-বার বাব! সাগর-সঙ্গমে গিয়াছেন। পুণ্যতীর্থে নান সমাপনেন 

পর পদ্ব্রজ্জে' উড়িষ্যায় ফিরিতেছেন | কলিকাতার কাছে রিষড়ায় আয়া 

এক বৃক্ষতলে আসন বিছাইলেন। মহাকায়, দিব্যকাস্তি শিবকল্প মহা- 
পুরুষ-_-একবার তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িলে নয়ন আর ফিরানে! যায়না। 
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স্থানীয় ধনী জমিদার লালজী সেই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, দর্শন 

মাত্রেই বাবার প্রতি তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 

আগাইয়। গিয়া প্রণাম করিলেন। যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, 

কৃপা করে ষদ্দি এ অঞ্চলে এসেই পড়েছেন, চলুন এই অধমের গৃহে। 

আপনার সেবার সুযোগ পেলে আমরা কৃতার্থ হবে ৷” 

নাঙ্গাবাবার অধরে ফুটিয়। উঠে স্মিত হাসির রেখ] । মু গম্ভীর স্বরে 
যাহা বলেন তাহার মন্ত্র এই £ 

- আমি তো বেশ রয়েছি এই বুক্ষতলে । তোমার ভবনে গিয়ে 

আমার এমন কি আরাম হবে বলতো! ? তোমর] বিষয়ী লোক, বিষয় 

নিয়ে টান! হেঁচড়া করে দিনরাঁত কাটাচ্ছো-_এ সব দেখে বরং আমার 

বিরক্তিই হবে। 

“বাবা, আমরা বিষয়কীট, নিজেরা নিজেদের পাপে জ্বলে মরছি। 

আপনাদের মত সাধু সমন্তের সান্নিধ্য পেলে, অস্ৃতময় কথা শুনলে, 

প্রাণে একটু শান্তি আসে বৈকি ।” 
“গাখো, ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দাও। সাধু সন্তের কথ! তো! জীবনে 

অনেক শুনেছে । তার ক'টা কথ। মনে রেখেছো, জীবনে করেছো 
প্রতিফলিত ? উপনিষদে, বেদান্তে সারকথা৷ খধিরা সবই বলে গিয়েছেন, 

গ্রহণ করেছে কয় জন ?” 
“তবুও, বাবা সাধুদের পুণ্যময় উপস্থিতিতে তো আমাদের কল্যাণ 

কিছুটা হয়ই ।” 

“সাধু মহাত্বাদের গৃহস্থ বাড়ীতে স্থাপন করা,-এ আমি পছন্দ 
করিনে। এর পেছনে সাধু সঙ্গ লাভের শুভ ইচ্ছা কিছুটা আছে, তা 

ঠিক | কিন্তু এর চাইতে বেশী আছে অহংবোধ ।-_-আমার মস্ত কুঠিতে 

মস্ত এক সাধু এসে রয়েছেন__-এই ভাব। কিছু মনে করোনা, একট!) 

অপ্রিপ্ন সত্য বলছি। বাগান বাড়ী আর রক্ষিত! রাখার মত সাড়ম্বরে 
সাধু রাখার একট! ঝোঁক পড়ে গেছে আজকাল দেশের বড় লোকদের 

ভেতর ।” 
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নিজ ভবনের দিকে আউ,ল নির্দেশ করিয়] লালভী কহেন, “বাব! 
আমি কিন্তু তেমন বড় লোক নই ।” 

“তা বাক্। শোন আমার কথা। তোমাদের এ ম্থানটা আমার 
পছন্দ হয়েছে। কয়েকট! দিন এখানে কাটিয়ে যাবো । কিন্তু 
তোমার মোকানে আমি থাকবো! না। থাকৃবে। পাশের বাগিচার এ 
জঙ্গলে, বৃক্ষতলে। রোজ দছুথানা শুকনো! রুটি আর সবজি হলেই 
আমার চলবে ।” 

রিষড়ায় নাঙ্গাবাবা কিছুদ্দিন অবস্থান করেন । লানজী এবং তাহার 
পুত্র রাধারমণজী এই মহাপুরুষের সেবা পরিচরধ্য] করিয়] ধন্য হন। 

এখানে থাকা কালে একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয় ন'ঙ্গাবাবা মহারাজের 
যোগবিভূতির এশবরধ্য হঠাৎ একদিন প্রকাশিত হইয়! পড়ে। 

ভোরে উঠিয়৷ নিজের কৃত্যাদি শেষ করার পর ভক্ত লালজী বাবাকে 
দর্শনের জন্য বাহির হইলেন । বাড়ীর সীমানার কাছেই ঘেটুফুলের এক 
জঙ্গল । এই জঙ্গলের হাঁটা পথ দিয়া আগাইতেই পা পড়িল এক 

গোখরা সাপের লেজের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ সাপটি ফণ। উচাইয়া 
দাড়ায়, লালজীর পায়ে মারিয়। বসে প্রাণঘাতী ছোবল। 

লালজীর আর্ত চীৎকারে চারিদিকে লোক আসিয়। জড় হয়, ওঝা 
ও ডাক্তারের জন্য সবাই টেচামেচি শুরু করিয়া দেয়। আত্মপরিজনের 

মধ্যে উঠে কান্ন।র রোল। | 
সর্পদষ্ট লালজী কিন্তু এমনতর সন্কটে পড়িয়াও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। 

দুই বাহু প্রসারণ করিয়া বাবাঁ-বাবা বলিতে বলিতে ছুঁটিয়া চলেন 
জঙ্গলপুর্ণ বাগিচার অভ্যন্তরে- নাঙ্গাবাব! মহারাজ যেখানে রহিয়াছেন 

উপবিষ্ট । এদিকে গোখর1 সাপের তীত্র বিষ দেহে ছড়াইয়1 যাইতেছে। 

বাবার আসন ও ধুনীর কাছে আদিয়াই লালজীর দেহ বুপ, করিয়া 
ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সার! দেহ নীলবর্ণ_মুখ দিরা ফেনা! বাহির 
হইতেছে, চোখ ঢুইটি ধীরে নিশু্রভ হইয়৷ উঠিল। বাবার আঙন ও 
লালজীর ভুলুষ্টিত দেহটি ঘিরিয় তখন প্রকাণ্ড ভীড় জমিয়! গিয়াছে। 
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বানাবাবার মুখে একটি শব্দ নাই, নিষ্পলক দৃষ্টিতে মুমূর্ষু ভক্তের 
মুখের দিকে চাহিয়! আছেন । 

কয়েক মিনিট এভাবে কাটিয়া গেল। অতঃপর বাবা' তাহার 

কমগুলু হইতে সাগরতীর্থ হইতে আনীত পবিত্র বারি লালজীর চোখেমুখে 
ছিটাইয়া! দিলেন। ক্ষণপরে লক্ষ্য করা গেল, মৃতকল্প মানুষটির দেহে 

জীবনের লক্ষণ ফিরিয়া আসিতেছে । দেহের বর্ণ ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া 

উঠে, সম্পুর্ণ বাহ্যজ্ঞান তিনি ফিরিয়া পান । 

লালজী আগাইয়া আসিয়। বাবার চরণ ধরিয় স্তুতি করিতে থাকেন, 

তুই চোখ দিয়! দরদর ধারে ঝরিতে থাকে অক্তধারা | 

এই অত্যাশ্চর্য্য ও আনন্দময় দৃশ্যে পুলকিত হইয়া জনতা বারবার 
উচ্চারণ করিতে থাকে নাঙ্গাবাবার জয়ধ্বনি | 

লালজীকে প্রবোধ দানের পর বাবা ন্েহভর কণ্ঠে বলেন, “বেট, 
অওর কুছ ভর নেহি। অভি থোরাসা%ঢুধ গী লেও। ঘরমে জা' কর্ 
বিশ রাম করো! কাল স্ববহমে মেরে পাস্ আ যাও ।” 

পরদিন প্রাতে দেখা হইতেই বাবা লালজীকে কহিলেন, “আভি তো 
তুমহার1 সমঝংমে আ গিয়া জীবন আযায়স। এক স্বপ্নহি হ্যায় | তুমহারা 
ধন-দৌলত, ইতনি বড়া মোকান্, লেড়কা-লেড়কী স্ত্রী--সবকুছ ন্বপ্রকে 
মাফিক ঝুট হ্যায়! এক মুহুর্ত, মে বব টুট জানে লগতা৷ থা। সব কুছ 
প্রপঞ্চ, হ্যায়, স্বপ্ন হ্যায় ইয়ে ইয়াদ রাখনেসে ছুথকে] নিবৃত্তি হোগা, 

মোক, আ জায়গ! তুরস্ত.1” অর্থাৎ, এবারে তো তোমার উপলব্ধিতে 
এসে গেল-_বিত্ত বিষয়, এতবড় বাড়ী, স্ত্রী-পৃত্র-কম্া সব কিছুই স্বপ্নের 
মত মিথ্যা । এক নিমিষেই তো। এ সব টুটে যাচ্ছিলো! । যা কিছু দেখছো 
সবই প্রপঞ্চ, স্বপ্ন । এ তত্বটি স্মরণ রাখলে সকল হুঃখের নিবৃত্তি হবে, 
মোক্ষও হবে করায়ুন্ত। 

উপরোক্ত ঘটনার পর নাঙ্গাবাবার োগবিভূতির খ্যাতি এ অঞ্চলে 
ছড়াইয়া পড়ে। নির্জন বাগিচায় এবার হইতে থাকে জন সমাগম | 
বিরক্ত সন্ন্যাসী অতঃপর এখান হইতে সরিয়! পড়েন । 
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ভক্ত লালজীর আগ্রহাঁতিশষ্যে রিষড়ীয় বাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র 

আশ্রম তৈরী হয়। লাল পরিবারের স্েহের ডোরে আবদ্ধ হইয়| বাবাকে 

মাঝে মাঝে পুরী হইতে এখানে আসিতে হইত, স্বেচ্ছাবিহারী মহাপুরুষ 
১৯২১ হইতে ১৯২৬ সাল অবধি এখানে কয়েকবার আগমন করিয়াছেন 

এবং দুই একমাঁস অতিবাহিত করিয়াও গিয়াছেন। রিষড়ায় থাকার 

কালে কলিকাতা অঞ্চলের কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ভক্ত শাঁাবাবার 

সানিধ্যে আসার স্থযোগ পাইয়। ধন্য হইয়াছিলেন । 

১৯২৬ সালের পর হইতে বাবার স্থায়ী আবাস হয় গির্ণারী বস্তার 

আশ্রম। অতঃপর খুব জরুরী প্রয়োজন ব্যতিত এই আশ্রম তিনি ত্যাগ 
করেন নাই। জনবিরল ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে দুই তিনটি নিষ্ঠাবান সেবক 
সঙ্গে নিয়! বালুক৷ পাহাড়ের শীর্ষে তিনি অতিবাহিত করিতেন আরণ্যক 
জীবন। দর্শনের উদ্দেশ্যে সমাগত হইত ভক্ত গৃহস্থ, তীর্থচারী এবং 

উচ্চকোটির সাধু সন্ন্যাসীর দল। সমদর্শী মহাপুরুষ সবারই উদ্দেশ্টে 
বিতরণ করিতেন অদ্বৈত তত্ব ও আত্মচ্ানের উপদেশ | ত্যাগবৈরাগ্য- 
বান, বেদান্ত সাধনার মূর্ত বিগ্রহ শিবকল্প এই মহাত্মাকে কেন্দ্র করিয় 
বহিয়া চলিত মুমুক্ষ। ও পরম কল্যাণের শ্রোতধার!]। 

নাঙ্গাবাবা কহিতেন,__কলিতে মানুষের আয়ু কম। দৃঢ় দেহ বা 
দৃঢ় মন কোথায়? স্বাস্থ্যহানি ও সাংসারিক নান! দুঃখ দারিদ্রে থাকে 

তার! সাদা ক্লিষ্, তাই যোগ বা ভন্ত্র সাধন! তাদের পক্ষে তেমন উপযোগী 

নয়। বেদাস্ত সাধনার পথে, আত্মানাত্ম বিচারের পথে, ধীরে ধীরে 

চলার অভ্যাস করাই এ যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর । বহুবার 

বুসময়ে তাহাকে দৃঢ়ত্বরে বলিতে শুনা যাইত £ বেদাস্ত বিচাঁরিকা 
রাস্তে পর একটে! চুটি ভি চল, ঘানে সকতা হ্যায়,_-বেদান্ত বিচারের 
পথ অনুসরণ ক'রে একটা ক্ষুদ্র পি পড়েও পৌছুতে পারে মোক্ষের দ্বারে। 

বাবার জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীর১ মণ্মন কিছুটা এখানে বিবৃত হইতেছে 
__চাখো, মানুষ মাত্রই স্থখ চায়, কিন্ত স্বধপ্রাপ্তির আসল পথটি 

১ বেদাত্ত বোধ সঙ্কলয়িতা--রাধারমণ লাল-_-পৃ ৪"৭ 
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ছেড়ে দিয়েসে চলে বায় ভুল পথে। আসল স্থথ থেকে তাই হয় 
বঞ্চিত। বাহ্য জগতের, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের, সব কিছুই বিনাশশীল । 
ঘ| বিনাশধর্্ী ও পরিবর্তনশীল তা স্থায়ী স্থথশাস্তি কি করে দেবে? 
পাধিৰ ভোগ্যবস্ত পরিণামে সব সময়ে দুঃখই ডেকে আনে। ভোগ্যব্স্থ 

ছেড়ে দিয়ে ভোগী মানুষটির দিকে একবার তাকাও । ছ্যাখো, সে ক্ষরিষু 
ও বিনাশশীল । নিজের অসহায়তার সম্পর্কে অনুভব, অভিজ্ঞতা ও 

প্রত্যক্ষ দর্শনের পরও ভোগলিপ্স৷ তার দুর হয় ন1। 
কয়েকজণ মুমুক্ষু ভক্ত সে-বার প্রশ্ন করিলেন, “বাবা, স্থায়ী 

স্থখলাভের জন্য আমাদের কি ক'রা উচিত ? 
উত্তর হইল, "স্থায়ী স্থথ পেতে হলে সত্যবস্ত কি প্রথমে তা জানতে 

হবে। সত্য বস্তুকে জানাই তাকে পাওয়া । জত্য শ্বয়ং প্রকাশশীল, 
তাকে দেখবার জন্য অপর কোন প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। তবে 

তোমার নিজের চোখে যে মল আছে ত৷ অবশ্থ দূর করতে হবে। দৃষ্টি 
দৌষ দূর ক'র, সুধ্য বা তার আলোককে অর্থাৎ সত্যকে দেখতে পাবে । 
নিজের সম্থদ্ধেও সত্যের অন্ধানই মূল কথা ।নিজের সম্বন্ধে সত্য কিভাবে 
প্রতিভাত হয়? এ সত্য জানিয়ে দেয়, বাহ্য দৃশ্যমান পদার্থমাত্রই জড় 
এবং আমি অদৃশ্য ও চৈতন্যময়। জড়পদার্থে অহং ভাবনা করলেই তার 
ঘষে সব দোষ, ষেমন জড়তা, ক্ষণস্থায়িত্ব, বিনাশত্ব তা নিজের ভেতর 
উপলব্ধি করা যাবে । আর চৈতন্যে যদি অহং ভাবনা কর! যায় তাহলে 
ভাবুক হয়ে উঠবে চৈতন্যের ্বরূপ, হবে সত্-চিত-আনন্দ। আত্মজ্কান 
ছাড়া স্থায়ী স্থথ ব1 আনন্দ হয় না, আত্মকল্লতরুর নীচে আশ্রয় নাও, 
এ হচ্ছে সর্ববসিদ্ধিদাতা | শ্রুতি বলেছেন, এ ছাড় “নাশ্ পন্থা বিছ্যাতে । 

--আচ্ছ। বাব।, আত্মাকে জানবার উপায় কি? 

- আতু। সর্ধব সময়ে সর্বকালে রয়েছেন প্রকাশমান, লোকে তা 

অভন্ুব করতে পারে না, কারণ তাদের চিত্তের অশুদ্ধত1 রয়েছে । মলিন 

দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্ব কি দেখ! ঘায় ? স্যর প্রতিবিম্ব কি তাতে ফুটে 
ওঠে? সূর্য্য সর্ব সময়ে প্রকাশমান, কিন্তু এই প্রকাশ দেখ! ঘায় শুধু 
ন্চা 
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দর্পণ বা শুদ্ধ সলিলের মত শুদ্ধ বস্তেই। অবিষ্তার প্রভাবে চিত্তে মল 
বিক্ষেপ বা আবরপরূগী ময়লা পড়ে। এমঠলা দূর ক'রতে হলে 
শ্ষনিষ্ঠ শ্রীগুরুর মুখে বেদের তব্বমসি ইত্যাদি মহাকাব্য শ্রবণ করতে 
হবে, তারপর নিষ্ঠাভরে করতে হবে মনন ও নিদিধ্যাসন. এই হচ্ছে 
বেদচিহিত কল্যাণকর পন্থা । 

বাবা বলিতেন, এই প্রপঞ্চময় বিশ্বস্থ্টিকে স্বপ্ররূপে ভাবলে, 
ক্ষণস্থায়ী বুদ্ধদরূপে কল্পনা করলে, সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞানের দিকে 
এগিয়ে চলার স্থৃবিধা হয়। 

উত্তর পাড়ার প্রাক্তন এম-এল-এ, শ্রীধীরেন্্র নাধ মুখোপাধ্যায় 

শাঙ্গাবাবার কা,ছ মাঝে মাঝে যাইতেন। বাঁবার কিছু তথ্য লেখককে 

তিনি পিয়াছিলেন। সে-বার যোগদা আশ্রমের এক আমেরিকান 

সাধুকে সঙ্গে নিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় রিষড়ায় নাঙ্গাবাবার আস্তানায় 
গিয়াছেন। আমেরিকান সাধুটি প্রশ্ন করিলেন, “দয়া করে বলুন, 

মানুষের অহংবোধ কি করে যায়? আর এই শরীরে, এই জন্মেই কি 
মোক্ষলাভ সম্ভব ?” 

স্নেহপূর্ণ স্বরে, সহজ জরল ভাবায় বাবা এই বিদেশী দর্শশার্থীকে 
কহিলেন, “সাধনার দুটো প্রশস্ত পথ আছে। একটি হচ্ছে এই 

জগণ্ডকে স্বপ্নব জ্ঞান করা, মিথ্য! ভেবে চল৷ এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের 

পথে থেকে কর্ম্মসন্ন্যাস নেওয়া । অপরটি, এই জগৎকে ভগবৎ-স্বরূপ 

ও ভগবৎ-ময় বলে মনে কর! এবং নিক্ষাম কর্ধে ব্রতী থাক1| একটি 
অদ্বৈত, অপরটি ছেত পথ। তবে ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে, কোন্ 
পথের তুমি অধিকারী ৮ 

“আমরা অহংবোধযুক্ত মান্ুষ-_অজ্ঞান | কোন পথের অধিকারী, 

ত| কি ক'রে বুঝবো । 
“সেই জন্যেই তো! গুরুকরণ দরকার! তবে মূর্খ অজ্ঞান গুক নয়, 

ব্রন্মবিদ গুরু, আত্মজ্ঞানের আলোকে যিনি অভ্রান্তরূপে তোকার জন্ম- 
১৬০১০ 
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জল্মাস্তরের খবর জানবেন । সর্বেবাপরি এবারকার সাধনায় যিনি পথ 

দেখাতে পারবেন ।* 

অ সলে নাঙ্গাবাবা ছিলেন বেদান্তের চরমসিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী । 

অধ্ধপথের গোঁজামিল কোনকালেই তিনি অহ্য করিতে পারিতেন ন|। 

তত্বতঃ তিনি অদ্বৈত ব্রহ্গাতজ্ঞানের পন্থাকেই মুযুক্ষুদের সম্মুখে তুলিয়। 
ধরিতেন, আর প্রাধান্য দিতেন কন্্মসন্নযাসকে | তাহার মতে, আত্মজ্ঞান 

সাধনার দুইটি দিক আছে। একটি অন্তরঙ্গ, অপরটি বহিরন্ | 
ব্রহ্ধবিদ্ু গুরুর অধীনে থাকিয়! ত্যাগবৈরাগ্যময় জীবনে মহাবাক্য 

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই অন্তরঙ্গ সাধন। এই সাধনের পরস্পর! 

ঘথাক্রমে-_-বিবেক, বৈরাগ্য, ষট জম্পত্তি, (শম, দম, উপরতি, তিভিক্ষা, 
শ্রদ্ধা ও সমাধান ) মুমুক্ষত্ব, “ত' পদ তং শব্দের অর্থ সাধন, শ্রাবণ মনন 

এবং নিদিধ্যাসন 

আর আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনা অনুস্থত হয় দুইটি পন্থায়-_ 
নিক্ষকাম কন্ধে এবং নিষ্কাম উপাসনায়। 

বেদান্তের সুন্মমতত্ব ও সাধনক্রম সন্বদ্ধে যাহাঁই বলুন ন1 কেন, সৎ, 
এবং মুক্তিকামী সাধারণ গৃহস্থের জন্য বাবার ব্যবস্থা ছিল সহজতর | 
বলিতেন, “গৃহস্থ মানুষ যদি মোক্ষের দ্বার উন্মুখ করতে চায় তবে 
তিনটি বিষয়ে তাকে অগ্রণী হতে হবে। সে তিনটি হচ্ছে _সদ্গ্রস্থ ও 
শান্ত্গ্রন্থ পাঠ, সংসঙ্গ এবং সদ্গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধন। 

অন্তরঙ্গ পরিবেশে সাধ্যসাধন তত্বের কথ! নাঙ্গাবাবা অনেক সময় 

এমন সহজ সরল ভাষায় ও আত্তরিকতার সহিত বিবৃত করিতেন যে, 
ভক্তদের হৃদয়ে তাহা স্থায়ীভাবে গাঁথা হইয়! থাফিত। একদিনের 

এক কথোপকথনের কথা শ্রীরাধ!রমণ লালের ভাষায় আমর উদ্ধত 
করিতেছি১ ঃ | 

"আমরা একবার পুরীধামস্থ গির্ণারী পাহাড়ে বসিয়া তাহার মনো- 
বেদাস্তবোধঃ নাঙ্গাবাবার উপদেশাবলী পৃ-১০ 
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মুগ্ককর পরম রূমণীয় সৌন্দর্ধ্য দেখিতেছি। দক্ষিণে তরঙ্গমাল৷ সমস্থিত 
বঙ্গোপসাগর, পূর্বেব পুরীর শ্রীমন্রির, উত্তরে শাখা যমুনা! নদী এবং 
পশ্চিমে উচ্চতট তরঙ্গীয়িত বালুকারাশির উপর নয়নভিরাম সুন্দর 
হরিৎ বৃক্ষশ্রেণী মনোমোহন রূপ ধরিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছিল। 

শ্রীশ্রীবাবাও বসিয়া আছেন যেন সাক্ষাৎ শিব। আমি বলিলাম__ 
«এই তো! আমাদের প্রেয় ও শ্রেয়; । আপনার শ্রীচরণের নিকট নির্ভয়ে 

আমরা স্বগন্ুখ উপভোগ করিতেছি। প্রকৃতি নিঞ্ন আশ্রমটির 

মনোহারিত্ব বৃদ্ধির জন্য নান! রূপ ধরিয়! স্থানটিকে সাজাইয়াছেন। কে 
ন1 চাহিবে যে, এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সে অমর হইয়া থাকে ও 

সর্ববদা আপনার শ্রীচরণ সেবার সৌভাগ্য পায় ? 
“উত্তরে বাবা বলিলেন-_ধিনি স্প্রির প্রকৃত তত্ব ও রহস্য 

জানিয়াছেন, একমাত্র আত্মামুভবী সেই মহাপুরুষই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ 
পাইয়া থাকেন ও সে আনন্দ পাইবার তিনি অধিকারী । তোমর' 

অভিনয় দেখিয়! থাক! জানিও-_অভিনয় ও অভিনেতা দুই-ই মিথ্যা । 

অভিনেতা জানেন যে, তিনি হরিশচন্দ্র ন্; কিন্তু অভিনেতা নিজে এবং 
দর্শকরূপে তোমরা, বথন করুণ দৃহ্ট আসে তথন করুণায় এবংভয়ঙ্কর দৃশ্ট 

আসিলে ভয়ে অভিভূত হইয়া থাক-_কাহারও মনে থাকে না যে, ইহ! 
অভিনয়। নিজেকে সদাই অভিনয় দ্রষ্টা বলিয়া মনে ক'র যেমন আমি 

আমার কৈলাসে বসে আছি। পাশে আমার অক্ষয়বট বৃক্ষ । নীচে 
সংসারের জীবেরা যখন মাথায় নিজের বাঁধ৷ মোট লইয়া অতিকষ্টে 

ইীটিতে থাকে, তখনই দেখিয়া হাসি এইজন্য যে, ইহারা মোট নিজেই 

বাধিয়া তাহ! বহিতে গিয়। কেমন কাতর হইতেছে । এই জন্য সংসারী 

লোকের কথাও হ্খ-শাস্তি পাওয়া বড় কঠিন, কারণ তাহারা উহা 

নিজেরাই চায় না।” 

আত্মিক সাধনার ষে উচ্চতম শিখরে আরঢ়ু থাকিয়া নাঙ্গাবাবা 

জগণ্প্রপঞ্চের অলীকত্ব ঘোষণা করিতেন, সংসারকে স্বপ্নরূপে, অভিনয়- 
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রূপে দের্বিবার উপদেশ দিতেন, সংসারী মানুষের পক্ষে তাহা ধারণা কর! 
সহজ নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত জিজ্ঞান্বরা আধারভেদে বাবার নিকট 
হইতে সাধন অম্পর্কে নান! মূল্যবান উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। 

কুমুদবন্ধু সেন সে-বার বাবাকে দর্শনের জন্য গির্ণারী বস্তার আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়াছেন । কথা প্রসঙ্গে শুরু হইল সাধনতত্বের কথ! । শ্রীযুক্ত 
সেন লিখিতেছেন১-_ “আমি বলিলাম__-ভগবান লাভ কিসে হয়। 

নাঙ্গাবাব! উত্তরে বলিলেন,__তুমি সেই ব্রক্মের কোলে বসে আছো। 
আর তিনি তোমার অন্তরের হৃদয় পল্পে বসে আছেন । আমি বলিলাম 

--একবারে কি তা হয়? আপনি কত যোগ তপস্যা করেছেন ।» 

গতিনি উত্তরে বলিলেন, সেই সব করেই তো৷ বলছি। কলিষুগে, 
বিশেষত বাঙ্গালীর শরীরে, যোগ প্রাণারাম করতে গেলে অস্থস্থ হয়ে 
পড়বে । সিদ্ধাইর «পর ঝোঁক আসবে । আমি এত সব করেই তো 
তোমায় এ কথা বলছি ।” 

“আমি বললাম, _ব্রক্গ সত্য জগত মিথ্যা, এই তে বেদান্তে বলে! 
তিনি বলিলেন, তোমার এত লম্বা লম্বা কথার দরকার কি? যা 

বললাম, তা কর, ষেটা সহজ পথ । ওসব সন্বষ্ধে বখন ধারণা হুবে 

তখন ও সব বুলি ঝৌড়ো।” 

“আমাকে আরও বলিলেন,__দেখ.ছি তোমার গুরুকরণ হয়েছে 

সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। সেই ইঞ্টই ব্রহ্ম! তার কোলে বসে আছো । 
তোমাকে ব্রহ্মাণন্দরস পান ক'রতে দেবেন। আর তোমার হৃদয়পদ্ছে 

তিনি অসীন হয়ে রয়েছেন । 

প্রচও গ্রীন্মের দুপুর । শ্রীযুক্ত সেন সেদিন রোদ্রে তাতিয়। পুড়িয়া 
আসিয়াছেন, জল তৃষ্ণাও খুব পাইয়াছে। নাঙ্গাবাবা তথন সেবক-ভক্ত 
জ্ঞানানন্দজীকে কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, “তাড়াতাড়ি একে একটা 
ডাব দাও.” 

. ৯উদ্জীবন £ পুরীধাষে ন্যাংটা বাবা, পৌষ,১৩৬৯ 
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সেবক ভক্তটি আদেশ পালনে মোটেই উৎসাহ দেখাইতেছে না, 
যুক্তকরে নীরবে দীড়াইয়া আছেন । 

বিরক্ত হইয়া বাবা কহিলেন, “ব্যাপার কি ? তুমি কি আমার কথা 
শুনতে পাওনি ?” 

“আজ্ঞে তা নয়, আসল কথা আশ্রমের ভাড়ারে মাত্র একটি ডাবই 
অবশিষ্ট আছে। সেটি আপনার জন্যই রেখে দেওয়া! হয়েছে ।৮ 

ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্রীযুক্ত সেন বলিয়া উঠেন, “সে কি বাবা, একটি 
মাত্র ডাব রয়েছে, আপনি খাবেন । আমি কখনো! তা খাব না। আমার 

এমন কিছু দরকারও নেই ।” 

বাবা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখনি তীহার হুকুমমত সেই 
ডাবটিই তৃষ্টার্ত সেন মশাইকে পরিবেশন করা হইল। 

কথা প্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল । তারপর দেখা গেল 

__বালিয়ড়ীর নীচে গেটের সম্মুথে ডাব বোঝাই-করা একটি গরুর 
গাড়ী | গাড়ীর মালিক এখানকার এক জম্পন্ন গৃহস্থ । ত্রস্তপদেসে উপরে 

উঠিয়া আসে, নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম করিয়। করজোড়ে নিবেদন করে, 

“বাবা, আমার বাগিচায় বছ নারকেল গাছ রয়েছে। একটি গাছে চিহ্ন 

দিয়ে রেখে মান করেছিলাম, এবার তাতে প্রথম যে ফল হবে তা 

আপনার আশ্রমের জন্য দেবো! । তাই নিয়ে এসেছি, আপনি এগুলো 

দয়! করে গ্রহণ করুণ ।” 

বাব তাহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া! তখনি ভ্ঞানানন্দজীর কাছে 

পাঠাইয়া দিলেন- _ঘেন প্রসাদ দেওয়] হয় । এবার সেন মহাশয়ের দিকে 

তাঁকা ইয়া মুচকি হাসিলেন। শান্তন্বরে কহিলেন, «প্রত্যক্ষ করলে তো, 
আসলে আমরা সবাই ব্রহ্মের কোলেই অবস্থান করছি। আমাদের 

লালন পালনের ভ ভার রয়েছে স্রারই উপরূ। কিন্তু আমাদের লালচ, বেশী, 

অহংবোধ বেশী, তাই তো টার সব কিছু ব্যবস্থা! ওলট-পালট করে 

বসি। আমাদের সব কিছু দুঃখক্ট হচ্ছে নিজেদেরই সৃষ্টি ।ব্রদ্ধোর ওপর 
২৮৭ 
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থে একা স্তভাবে নির্ভর করে থাকে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার 

কষ্ট; হবে কেন্ ?” 
আত্মজ্ঞান সাধনার উপদেশ নাক্গাবাব! ধতই দিন, যোগ বিভূতি বা 

' সিদ্ধাইর বিরুদ্ধে যতই কঠোর মন্তব্য করুন, তাহার লীলাময় জীবনেও 
বিভূতির এশ্বধ্য কম প্রকাশ পায় নাই। গির্ণারী বস্তার আশ্রম 
স্থাপনের পূর্বের্ব ঘেমন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অলৌকিক ঘটনা বহু টিয়া 
গিরাছে, পরবর্থী যুগেও ইহার কমতি দেখা যায় নাই। বারবার আর্ত 

সংসারী মানুষের করুণ ক্রন্দন ও মিনতি বাবার হৃদয়ে জাগাইয়াছে 

করুণার স্পন্দন, অবতরণ ঘটাইয়াছে কল্যাণ-প্রবাহের। 

সেদিন আশ্রমকক্ষে ভক্তদের সঙ্গে বাব। কথোপকথনে রত। এমন 

সময়ে কগ্কালসার, কুগ্রদেহ এক উড়িয়া গ্রামবাসী তাহার সম্মুথে 

আসিয়া উপস্থিত। ছুরারোগ্য গ্রহণী রোগে সে ভুগিতেছে। ভক্তিভরে 

প্রণাম নিবেদনের পর উঠিয়া ধাড়াইতেই বাবা! সমবেদনার সুরে প্রশ্ন 

করিলেন, “কিরে, তোর খবর কি ? ্ 

রোগীটি আর্তকণ্ে কহিল, “বাবা, আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি 
নে। যাখাই পেটে কিছুই থাকে না, এমন কি জল-সাবুও আজকাল 
আমি আর খেতে পারিনে 1 

“তাই তে] রে, বড় কষ্টেই পড়েছিস্। তা এখানে এসেছিল কেন ? 
আমি কি ডাক্তার যে রোগ ভাল করবো? হয় ডাক্তারের কাছে ষ! 

ভাল করে ওষুধপত্র খা__-নয়তো চলে য। লোকনাথ শিবাজীর মন্দিরে |” 

“বাব। ভাক্তারদ্র চেষ্টা শেষ হয়েছে। তার বল্লেন, এ গ্রহণী 

রোগ আর সারবে না। তাইতে। আপনার কাছে শরণ নেওয়1। যা হয় 

আপনি এর একটা বিহিত করুন ।” 

“ "আমি কি করবে৷? এযে কালব্যাধি। শিবজীর চরণাম্ৃত ছাড়! 

যাবে না। রোজ এক ঘটি' ক'রে ওখানকার চরণামত খাবি, তাতেই 
হবে।”-_ আশ্বাস দিয়া বাবা আবার কহিলেন, “ভয় নেই তোর। 
ওতেই সেরে যাবে । বুঝলি, ভয় নেই।” 
১ 



নাঙ্গাবাৰ! 

কুমুদবন্ধু বাবু কাছেই দীড়াইয়া আছেন। কহিলেন, “বাবা, যোগ- 
বিভূতির সাহায্যে রোগ ভাল কর! তো৷ আপনি পছন্দ করেন না, অথচ 
এর প্রাণ বাঁচানোর জহ/ আপনাকে তো! সেই সাহাধ্যই নিতে হলে” 

নাঙ্গাবাব! মুচ দলেন। ভক্তের প্রশ্নটিকে স্বকৌশলে এড়াইয়া 
গিয়া কহিলেন, “গ্ভাখো, দ্রব্যগুণ মানতে হয়। শিবজীর শিরে ভক্তের! 

কত রকমের ফুল-চন্দন অর্থ্যাদি ঢেলে দেয়, সেই সব মিলিত বস্তুর 
একট! বিশেষ দ্রব্যগুণ কি নেই ?” 

কূটতর্ক তুলিয়া বাবাকে অবশ্যই এ সময্.বল। যাইত-__“আপনার 
নির্দেশ ছাড়া অপর কোন রোগী ঘটি-ঘটি চরণামৃূত পান করুক তো, 

তাতে প্রাণঘাতী গ্রহণী রোগ নিরাময় হয় কি না? 

পুরীর অন্যতম জমিদার কৃষ্ণবাবুর গ্ত্রী তুলসী দেবী ছিলেন নাঙ্গা- 
বাবার অন্যতম ভক্ত। গির্ণারী বন্তায় আশ্রম তৈরী হওয়ার আগে 
হইতেই এই মহিল1 বাবার শরণ নিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালেও 
দীর্ঘদিন তীহার সেব।র অধিকার পাইয়। তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। 

প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে মহিল! ভক্তটি আশ্রমে 

উপনীত হইতেন। সঙ্গে থাকিত বাবার জন্য এক ভাড় ছুধ এবং পৃজার 

অর্ধ্য উপচার | ধূপধুন! গুগগুলের গন্ধে সার! কক্ষটি পূর্ণ হইয়া উঠিত; 
বাবার গলায় পরাঁনে| হইত বড় বড় গন্ধপুষ্পেরমাল!। তারপর ধুনুচী ও 
পঞ্চপ্রদীপ নিয়! ভক্তমতী তুলসীদেবী প্রাণ ভরিয়! মহাপুরুষের আবাতি 
করিতেন । এই ধরণের ৰাহ অনুষ্ঠান কোনদিনই বাবার পছন্দ নয়, 

কিস্ত এই ভক্ত সাধিকার অন্তরের আকুতিকে কোন দিনই তিনি 

প্রত্যাখ্যান কর্ধিতে পারেন নাই। শ্থবোধ বালগোপালটির মত তিনি 
নীরব নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতেন ; আরতি ও পুজা শেষ হইলে 
তবে শুরু হইত প্রতীক্ষমান ভক্ত, দর্শনার্থীদের সহিত কথাবার্তা । 

সে-বার নাঙ্গাবাব! কাহাকেও কিছু ন৷ জাশাইয়! পুরীধাম হইতে 

অন্তর্ধান হইলেন। ভক্তের! সবাই মহা মন্্লাহত। তাহারা ভালভাবে 
ভা, সা. (৭) ১৯ ২৮৯ 
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জানেন, বাব! স্বতন্ত্র পুরুষ, যত্রতত্র ম্বেচ্ছাবিহার করাই তাহার 
চিরাচরিত রীতি । কিছুকাল পরে আবার হঠাৎ একদিন তিনি 
আবিভূতি হইবেন, এই আশায় অন্তরঙ্গ ভক্তের] দিন গুণতে থাকেন। 

বাবার অদর্শনে কাতর হইয়া সেদিন তুলসী দেবী কিন্তু এক অদ্ভুত 

কাণ্ড করিয়া বসিলেন। সঙ্কল্প করিলেন, যতদিন বাব৷ পুরীধামে প্রকট 
না হইবেন, তিনি রহিবেন উপবাসী। স্বামীর প্রবোধ বাকা, 
নাঙ্গাবাবার ভক্তদের অনুরোধ উপরোধ কোন কিছুই তাহাকে টলাইতে 
পারে নাই। মাসের পর মাস এই মহিলা ভক্ত দিন যাপন করিতে 
থাকেন কোন প্রকারের আহার গ্রহণ ন। করিয়া । 

কৃষ্ণবাবু এবং বাবার বিশিষ্ট ভক্ষের প্রথমটায় তাহার এই প্রয়োপ- 
বেশন দেখিয়৷ বড় ভীত হইয়। পড়েন, বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন। 
পরে তাহার! বাবার কপার উপরই সব কিছু ছাড়িয়৷ দিতে বাধ্য হন। 

পরম বিস্ময়ের কথা, এই মহিল। ভক্তের অনশনব্রত চলে প্রায় 
ছুই বসর কাল এবং এই দীর্ঘ সময়ে নাঙ্গাবাবার অলৌকিক 
কৃপাশক্তিই তাহাকে রাখিয়াছিল'সপ্ভীবিত । 

ছুই বৎসরের ব্যবধানে পুরীধামের ভক্তের! খবর পাইলেন নাঙ্গাবাব 

ভাগলপুরের নিকটে এক জনবিরল অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন । 
কষ্চবাবু তাড়াতাড়ি বাবার সঙ্লিধানে ছুটিয়া৷ গেলেন, খুলিয়া বলিলেন 
তীহার স্ত্রীর অত্যাশ্চ্য্য অনশনের কথা । মহাপুরুষের হাদয় গলিয়। গেল, 

তাড়াতাড়ি ঘিনি পুরীধামে চলিয়া! আসিলেন। 
সরাসরি গিয়া উপস্থিত হইলেন মহিলা! ভক্তটির গৃছে। স্সেহপূর্ণ 

স্বরে কহিলেন, “ইয়ে ক্যয়সা বাৎ। খান] গীনা। একদম কাহে ছোড় 

দিয়া? খা লেও-_ খা লেও।” 

দীর্ঘদিনের অনশন বাবার আবির্ভাবে এবং একটি কথায় ভঙ্গ হুইয়' 
গেল। মহিলা ভক্তটি কোন্ শক্তিবলে এই ছুই বংসর ধাবৎ এই 

অত্যাশ্চ্য্য ধরণের প্রয়োপবেশন করিয়াছেন এবং প্রাণে বাঁচিয়াছেন-- 
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নাঙ্গাৰাবা 

একথ প্রশ্ন কর! হইলে বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “উস্কো। বিশ্বাস 

থে, ইসিক1 ওয়াস্তে বিন্ পান্ ভোজনসে জিন্দা রহ1।” 
নিজের কপ- বা ঘোগ বিভূতির প্রশ্ন এ সম্পর্কে ভক্তদের সেদিন 

আর তুলিতে দিলেন না। 

আত্মজ্ঞান সাধনার প্রথম ধাপ হইতেছে দেহাত্ববোধ লোপের 

প্রচেষ্টা। যে কোন ভক্ত বা আর্ত ব্যক্তি নাঙ্জাবাবার সমীপে উপস্থিত হইলে 
এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার দ্রিকে তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন । 

সেদিন এক ভক্ত বাবাকে প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছেন, 

সঙ্গে আনিয়াছে ঝুড়ি-ভত্তি রভীন ফুলের অজত্র মালা । বাবার গলায় 

এগুলি একটির পর একটি পরানে] হইল । এই মাল্যদান পর্বব শেষ 

হইলে বাবা কহিলেন, “অওর হ্যায় তে৷ দো । লেকিন, সমবামে রাখো, 

ইয়ে ভি এক প্রপঞ্চ হ্যায় ।” 

কেহ ভক্তিভরে হরতো৷ তাহার প্রণাম নিবেদন করিতেছে, জিগ্ধ 

গম্ভীর স্বরে বাবা বলিয়া উঠেন, “ইহ, হাঁ, প্রণাম ক'রো ইয়ে হাড্ডি 
মাংসক1। দেহকে! তো প্রণাম কর লেও।” 

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যের মধ্য দিয়! ভক্তের কল্যাণকাঁমী মহাপুরুষ 
ইঙ্জিত করিতেছেন তোমার শ্রদ্ধা ও প্রতি আমার এই হণড়- 

মাষের খাঁচাতেই নিবদ্ধ রেখোনা--তাকে প্রেরণ ক'র আমার ভ্ভানময় 

সত্তার দিকে, শিব সত্তার দিকে । 

পূর্বে আমর] তুলসী দেবী কর্তৃক বাবার অর্চনা ও আরতির কথ। 
উল্লেখ করিয়াছি । আরে! দুই চারিজণ একনিষ্ঠ ভক্ত বাবার আশ্রমে 
নান! উপচার নিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহার পুজা ও আরতি সম্পন্ন 

করিয়! বিদায় নিতেন। 

প্রবীণ ভক্ত ও আশ্রমিক তজুবাবুর ( বর্তমানের স্বামী শঙ্করানন্্ ) 
অভিলাষ হইল, এ ভক্তদের অনুসরণে তাহারাও বাবার পূজ। আরতি 

করিবেন এবং ইহা হইবে নিত্যকার এক বিশেষ অনুষ্ঠান | 
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তারের সাধক 

সন্ধ্যার তরল ছায়) নীল আকাশের গায়ে ছড়াইয়া যায়, বালিয়াড়ীর 

বালুতরঙ্গের শীর্ষে চিক্ চিক করিয়! উঠে দিনান্তের রক্তনাঙা' আলো । 
বিরাঁটকায় উলঙ্গ মহাসাধক উদাস নেত্রে আপন কক্ষটিতে নীরবে বঙ্গিয়া 
থাকেন। এই সময়ে রোজ আশ্রমিকের! স্বল্লকালের জন্য হাজির হয় 
পূজারতির উপচার আর ঝাঁঝর-কাসর-শিক্গা-ঘণ্টা নিয়! 

আরতি শুরু হইলেই বাব! মহারাজ তাহা শেষ করার জন্য তাড়া 
দিতে থাকেন। বাগ ঘন্ত্রগুলি লক্ষ্য করিয়৷ ভক্ত ভঙ্জুবাবুকে বলেন, 
“ভজু, জলদি খতম ক'রো। তুমহারা ভূত'সবকে| ভাগাও হি'য়াসে | 

অনুযোগের সরে ভঙ্ুবাবু উত্তর দেন, “বাবা, ভূত ভাগানোর কথা 
কেন বলছেন ? আপনার পৃজারতির জন্য এসব বাছযন্ত্র আনানে হয়েছে, 

আর এগুলিকে আপনি বলছেন__ভূত ?” 
“কেহ নহি? আস্লি পূজামে হোত! হায় মনমে ধ্যান। ইতনি 

হল্প! তো৷ ভূত ভাগানেকো! ওয়ান্তেই হোতা হ্যায় ।»-_অর্থাৎ এসব বাচ্ধ 
বন্কে ভূত বলবো না তো কি ? আসল পূজো হচ্ছে মনের ধ্যান। এতো 
তাঁনয়! তোমাদের এত সব হল্লা যে ওঝাদের ভূত ভাগানোর মতই | 

হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষা নাঙ্গাবাব! ভাল জানিতেন। এই সঙ্গে 

তেলেগু ও তামিলেও তাহার পারদশিতা ছিল । সে-বার গঞ্জাম হইতে 

একদল তেলেগু-ভাষী সাধু আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 
বাবাকে শিব ভ্ানে তাহারা স্তবস্তরততি ও অর্চনা করিলেন। তারপর 
শুরু হইল নান! বাস্ভধন্্র ও সঙ্গীতের এঁক্যতানসহ দক্ষিণী রীতির আরতি। 
উচ্চ রব ও সোরগোলে কাণ পাতা দায়। কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়] 
থাকার পর বাবা বলিয়া উঠিলেন,আরে, ইতনি চিল্লানেসে ক্যা হোগা! ? 
মনমে স্মরণ ক'রো, ধ্যান ক'রো। উসিসে আস্লি কাম হোগ!।” 

বাবার বিরক্তিপূর্ণ ক শুনিয়া ও তাহার মন মেজাজের গতি 
প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত সাধুদের উৎসাহে ভণট। পড়িল। 

শিষ্য, ভক্ত ও আগন্তুক দর্শনার্দীদের কল্যাণের জগ্য অপ্রিয় সত্য 
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নাঙাবাৰ। 

উচ্চারণ করিতে বা কঠোর কথা বলিতে বাবা কখনো পশ্চাদ্পদ 
হুইতেন না। এ জন) সঙ্গীয় ভক্ত ও সেবকের। অনেক সময় বিব্রত 

হইতেন, লঙ্জায়ও পড়িতেন। 

একটি উড়িয়া ভদ্রলোক সেদিন নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম জানাইতে 

আসিয়াছে । নিজে ভক্তিমার্গের সাধক হইলেও এই মহাবেদান্তীর উপর 

তাঁহার আকর্ষণের সীমা নাই । মাঝে মাঝেই আসিয়া তাহার উপদেশ- 

হধা পান করেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়! সেদিন কিছুটা অন্তর 

পরিবেশের স্ষি হইলে ভক্তটি নিজের অবস্থার কথ জানাইলেন | 

কহিলেন, *বাঁবা আজকাল আমার মনে সহজে কোন বিষয়ে লিপ্ত হতে 

চাঁয় না ভজন গান শোনা ছাড়া। ভজন শুনলেই মন আমার তাতে 
একেবারে বিভোর হয়ে যায়। আর কোন দিকে হু'স থাকে না। 

আজকাল এমনি অবস্থা ৷” 

উত্তর হইল, “উহ্ ভি তো! একঠে1 বিষজ্ব হ্যায় |” 

কলিকাভার এক বিখ্যাত কীর্তন শিল্পী কয়েকজন সঙ্গীসহ পুরীতে 
বেড়াইতে গিয়াছেন। স্থানীর লোকদের কাছে বাবার খাতি ও 

মাহাত্যু শুনিয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। 

প্রণাম নিবেদন ও কথাবার্তার পর দলের একজন কহিলেন, “বাবা, 
ইনি ভজন-কীর্তনের একজন নামকরা সঙ্গীত-শিল্পী। আমাদের সবার 

ইচ্ছে, জাপনি এর কণ্ঠের কীর্তন একটু শুসুন।” 

অর্ধনিমীলিত নেত্রে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, “বেকার গিধ্ধরকা 

মাফিক চিল্লানেসে কা ফয়দ] হ্যায় ?” 

বড় অপ্রিয় ও কঠোর মন্তব্য । দর্শনার্থীর! মনে মনে ক্ষু্ হইয়া 
নীরব রহিলেন। বাবার এবার ছু'স হইল, এতটা কঠোর হওয়া ভাল 
হয় নাই, মনে ইহার দুঃখ পাইয়াছে। ধীর প্রশান্ত কে কহিলেন,_ 
“গাথো, ভজন কীর্তন ভাঙ্গই, মনটাকে ভগবত্মুখখী করে দেয় তাতে 
সন্দেহ গেই। কিন্তু ওটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেই লোকে ভুল ক'রে। 
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ভারতের সাধক 

প্রপঞ্চ থেকে মন উঠিয়ে নিতে হবে, এগিয়ে ধেতে হবে ত্যাগ-বৈরাগ্য 

জার স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের পথে । তবেই পাবে মোক্ষ। তাল মান 
লয়--এসবও প্রপঞ্চ। এগলে! আকড়ে থাকলে তো চলবে না।” 

প্রতিদিন প্রভাতে আশ্রমে স্বাধ্যায় উদযাপিত হয়। সেদিন 

পঞ্চদশী পাঠ চলিতেছে । বাবা মাঝে মাঝে এক একটি সূত্র ধরিয়া 
অধ্যতবসাধনার নানা ইঙ্গিত প্রদান কর্িতেছেন। 

কিছুকাল পরে একটি নূতন দর্শনার্থী আসিয়। উপস্থিত । প্রণাম 
নিবেদনের পর কক্ষেয় এক কোণে গিয়া সে উপবিষ্ট হয়, নিনিমেষে 
সতৃষ্ঞনয়নে বাবার দিকে চাহিয়। থাকে । 

আলোচনা কিছুটা অগ্রসর হইলে বাবা এ নবাগত লোকটির 

দিকে তাকাইয়। কহিলেন, “দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও ।” 
লোকটি জোড় হস্তে বলিয়া উঠে, “বাবা, আর একটু বসি, 

আপনাকে দর্শন করি ৮ 

কিছুকাল পরেই বাব! আবার তাগাদা শুরু করিলেন, “বড়া ধূপ 

হোগী বাহারমে। দর্শন তে] হে! চুক, বেকার কীহে বৈঠা রহ?” 
ভক্তের! ভাবিলেন, “আহা, থাক্ না বেচাঁরী ! বাবার সঙ্গলাভের 

জন্য] লুব্ধ হয়েছে, শান্ত্রপাঠও কিছুটা শুনতে চ'য়।” কিন্তু বাবা 
মহারাজের জোর তাগাদায় আগন্তুককে উঠিয়া! যাইতেই হইল । 

একটি ভক্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া! কহিলেন, "বাবা, লোকটিকে 
দয়! ক'রে একটু শাস্ত্র আলোচনা শুনতেও আপনি দিলেন না। ওর 

হয়তে। তীব্র ইচ্ছে হয়েছিলো শুনতে | কেমন তুঃখী হয়ে আপনার 

ক|ছ থেকে উঠে গেল ।” 

উত্তরে বাবা কছিলেন--“তোমর1 বালক, এ সবের কি বুঝবে ? 
ওর স্ত্রীর হয়েছে রাজযক্ষা'। বাঁচবার কোন উপায় আমি দেখছিনে। 
মনের একান্ত কামন! নিয়ে বসে আছে। আমি যেন কৃপা ক'রে ওর স্ত্রীর 
রোগট। আরোগ্য ক'রে দিই। কেউ কোন কামনা বাসন] নিয়ে কাছে, 
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বসে থাকৃলে কি শান্ত্রপাঠ চলে ? বার বার পবিত্র ভাবপ্রবাহে ছেদ 
পড়ে ঘায়। তাই তো ওকে উঠে যেতে বললাম ।” 

তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বরে কহিলেন-_“আচ্ছা, তোমরাই 

বল। এটা আশ্রম না হাসপাতাল ? সবারই রোগ সারাবার অফিস 

হয়ে উঠবে এটা ? এ আশ্রম হচ্ছে ভবরোগের হাসপাতাল । ভবরোগ- 
মুক্তি আর মোক্ষ এখানে লাভ হতে পারে, অবশ্য দি ত্যাগ-বৈরাগ্য 

ও ধ্যান মননের গতিবেগ থাকে |” 

সে-বার এক ধনী ভক্ত বহুদিন পরে আসিয়াছেন নাঙ্গ! বাবাকে 

দর্শন করতে । সোৎসাহে নিজের তীর্ঘদর্শনের কথাই বারবার বর্ণনা 

করিতে লাগিলেন । শেষটায় কহিলেন, “বাবা, ভারতের সব জাগ্রত 

তীর্থ ই আমি দেখে ফেলেছি। কেদার বদরী ইত্যাদি আগেই হয়ে গেছে 

এবারও আবার সেখানে সপরিবারে যাবে৷ বলে ভাবছি। বাব! আপনার 

আশীর্বাদ যেন তীর্ঘযাত্রার পথে সতত আমার ওপর থাকে ।” 

বাবা এতক্ষণ নীরবে সব কথা শুনিতেছিলেন। এবার বলিয়া 

উঠিলেন, “হী যাও তীর্ঘমে, বনু ঘুমো । লেকিন ই হা! ভি পথথর, 

উহা! ভি পথথর। হাথ. মে বহুত পয়সা! হায়, বহুত ঘুম্তা ফির্ত1 ভি 

হ্যায়। অওর তীর্থসে লওটকর গপ. করো সবকো। সাথ-_ভ্যায়সা 

কিরা, আযায়সা দেখা । ইয়ে অহং ছোড়কর্ কোই শ্থানমে বৈঠ-যাও, 

আত্মজ্ঞানকে লিয়ে কোসিস্ করো11৮-_ অর্থাৎ, ভাল ভাল তীর্থে যাও, 

ঘুরে বেড়াও। কিন্তু এখানে যেমন ইট পাথর-_ওথানেও তাই। 

হাতে জমে গিয়েছে অজত্র টাকা-কড়ি, তাই ঘুরতে পারো, আর তীর্থ 

দেখে ফিরে এসে সবার কাছে গল্প ক'র-_-এটা দেখেছি, এট! করেছি। 

এই সব, অহংবোধ ছেড়ে দিয়ে এবার কোথাও বসে প'ড়ো, অ.ত্মুজ্ঞান 

সাধনায় ব্রতী হও। 

পুরীর একটি সাধক বাবাকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। প্রায়ই 

আশ্রমে আসেন এবং শান্ত্রপাঠ শ্রবণের পর তাহার সঙ্গ ও উপদেশ 
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লাভে ধন্য হন। গুরু নির্দেশিত পথে দীর্ঘদিন ইনি সাধন ভঙ্জন করিয়া 
চলিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে তেমন শাস্তি পাইতেছেন ন1| সেদিন সথেদে 
কহিলেন, “বাবা, এতদিন ধরে ধ্যান জপ করছি, কৃচ্ছ, সাধন করছি, 

কিন্তু কই, কিছু তো হচ্ছে না। দেবদেবীর মুত্তি দর্শন বা অতীন্দ্রিয় 
দর্শন শ্রবণ __এসব প্রাথমিক প্রাপ্তিও কিছু হলো না, আর সব তো! 

দুরের কা । মনটা তাই দিন দিন মুষড়ে পড়ছে ।” 

বাবা উত্তর দিলেন, «“ইতনি সব দর্শনসে ক্য। ফয়দা, মুঝে বাতাঁও। 

ইস্সে তুমহার] আত্মজ্ঞাণ হোগা ?” 
সাধকটি লজ্জিত হইয়া নীরবে মাথ! নত করিয়া রছিলেন। স্েহ- 

পূর্ণ অরে অতঃপর বাবা যাহা! কহিলেন তাহার মন্ত্র এই £ 
অজ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা পড়েছে! তে! ? কৃষ্ণজীর তিনি 

ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনুগামী । মহাযুদ্ধের প্রাকালে কৃষ্জজী কৃপা করে 
তাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিলেন। কিন্তু অর্জনের সাধন-প্রস্থতি 

কিছিল? বিশেষ ক'রে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রস্তুতি কতটা ছিল ? এর 

আগে তো! ধনুধিবদ্া, বহু বিবাহ, আর নারী জঙ্গেই দিন কেটেছে ! 

ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে বলতো, বিশ্বরূপ দর্শন করার পর কি অর্জনের 
আত্মজ্ঞান হয়েছিলো ? বর্দি তাই হবে, তবে অভিমন্যুর মৃত্যুতে 
অভ্ভানের মত এত শোক ক'লে! কেন? 

সহান্তে আরে! কহিলেন, “কৃষ্ণজী বড় চতুর | কিন্তু অচ্ভুনের আচরণে 

বড় বিপদে পড়ে গেলেন। তাছাড়া, তুমি কি মনে ক'র অর্জন শুধু 

শোকেই অভিভূত হয়েছিল ? ডরও বেশ হয়েছিল কৃষ্ণ-শখার। কারণ, 
ওপক্ষে রয়েছেন সব দুর্র্ধ মহাররথী। এর] যে অজেয় তা অর্জন সবার 
চাইতে বেশী জানেন । ভীম্ম সম্মুখ সমরে কোন দিনই পরাজয় মানেননি। 

আর দ্রোণ হচ্ছেন মহাবীর ব্রাহ্ষণ-যোদ্ধা, মনঃপৃভ বাণ সন্ধান 
ক'রতে তার জুড়ি নেই। কর্ণের পরাক্রমও অপরিসীম । এসব চিন্তা 

ক'রে, বিষাদের সঙ্গে অর্জনের ভর হয়ণি বলে তুমি মনে ক'র 1? এই 
ডর ভাউ.বার জন্য কৃষ্জজী দেখালেন, আগে থেকেই এসব মহারতীদের 
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তিনি মেরে রেখেছেন। ফিন্তু লক্ষ্য ক'রে অভিনন্যু ষে নিহত হয়েছে 

ত। কিস্ত একবারও দেখালেন না” 

"তা দেখালে কি হতে। বাবা ?-_-একটি ভক্ত কৌতৃহলভরা কণ্ঠে 

প্রশ্ন করেন । 

“আরে তা হলে কী আর কৃষ্ণজীর এত সাধের ধর্মযুদ্ধ হতো ? 

তার পাকা ঘৃট কেচে যেতো । গান্ডতীবী গাণ্ভীব ছেড়ে হাত পা৷ গুটিয়ে 

রথের ওপর বসে পড়তেন। তাকে দিয়ে আর যুদ্ধ করানো যেতোনা, 

সম্ভব হতোনা কৌরবদের পতন ঘটানে! ৷ তবেই ভেবে গ্যাখে-_অভ্ভুন 

এতো তব ব্যাথ্য। শুনলেন স্বয়ং কৃষ্ণজীর মুখ থেকে। বিশ্বূপও দর্শন 

ক'রলেশ। তবুও শোকে মুহমান। 

প্রসঙ্গক্রমে এক জিজ্ঞাস্থ ভক্ত কহিলেন, “বাবা, ভগবদ্গীতা পরম 

শ্রদ্ধার বস্ত, নিত্য পাঠও ক'রি। কিন্তু ব্ুতর মত ও পথের কথা 

বলায় আমাদের মত সাধারণ মানুষ সময় সময় বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, 

সব গুলিয়ে যায়।” 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া! বাবা তাহার শ্রোতৃ বগুলীর উপর 

হাঠাৎ ষেন এক বোমা নিক্ষেপ করিলেন__“কহিলেন-_“উহ, তে! এক 

যাদু, বড়িয়া খিচডি হ্যায়। সব কিসিম ক! রস. উদনে ঘুস, দিয়া । 

নাঙাবাবায় রসিকত| এবং ভক্তদের কৌতুহলী কথাবার্তার মধ্য 

দিয়। কক্ষমধ্যে বেশ একট অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার স্ষ্টি হইয়াছে। এই 

স্থবযোগে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন। 

জনৈক স্থানীয় ভক্ত প্রায়ই মহাপুরুষের আশ্রমে আসা-যাওয়া 
করেন। নিবেদন করিলেন, “বাবা, দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছি, 

সাধনার পথে তেমন আর যেন এগুতে প|রছিনে |? 

বাবা তিরস্কীরের স্বরে কহিলেন, আগে একটা একটা করে বন্ধ 

কাটাও, তবে তো এ কথা উঠুবে। তাছাড়া! এগুনো হবেই বা না কেন? 

তোমার তো৷ ব্রাক্ষণ দেহ। ভাগ্যক্রমে এমন দেহ পেয়েছে! | প্রাণপনে 

চেষ্টা ক'রো, এবার এ দেহেই যেন আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ।” 
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অতঃপর অপর ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে বলিতে 
লাগিলেন, “শুধু ধ্যান ভজনে কাজ হয় না, এই সঙ্গে চাই কৃচ্ছু, ত্যাগ- 
বৈরাগ্য। আহারে বিহারে যার সংযম নেই, জ্ঞানের উদয় তার জীদনে 
কি করে হবে?” 

কলিকাতার একটি ভক্ত কয়েক দিন হয় আশ্রমে আসিয়াছেন। 

আশ্রমের বরাদ্ধ, শুকনে! কয়েকখান1 রুটি আর একটা সবজি, তা 

তে1 কোনমতে গলাধঃকঃণ করিতেছেন । কিন্তু চায়ের কোন ব্যবস্থা 

নাই এজগ্যাই পড়িয়!ছেন বড় মুস্ষিলে ৷ একটি ছোক্র1 আশ্রমের কাছেই 
থাকে। সে প্রস্তাব দিল, নবাগত ভক্তটিকে চা করিয়া খাওয়াইবে । 
কয়েকদিন ঘাবৎ এই ব্যবস্থাই চলিতেছে । 

সেদিন এ ভক্তটির দিবে তাকাইয়। বাবা কহিলেন, “ছ্যাখোঁ, তুমি 

আর এ ছোক্রার হাতে চা খেয়ে! না। কারণ, ও ধর্মের ব্যবসা করে। 

দর্শনার্থীর! আমার কাছে আস্বার আগে ও তাদের হাতে ফুলের মাল 
গুজে দেয়, টাকা আদায় ক'রে। এ সব হীনবুদ্ধি লোকের ছয়! চা 
খাওয়া ঠিক নয়, ওর ধণন্ম-ব্যবসায়ের ভাব তোনার মনে সংক্রমিত হতে 

পারে। 

আর একটি ভক্তের দিকে তাকাইয়া বাবা কহিলেন, “তুমি আশ্রমে 

অবস্থানের সময়ে বাইরে এত ঘোরাফের। ক'র কেন? আজ যাচ্ছে 

সাগর স্লানে, কাল মন্দিরে, তারপর দিন হরিণের চামড়া কিনতে । এই 

ধরণের বহিম্মখীনতা তো৷ ভালো নয়। একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করবে। 
আশ্রমে এলে শুধু ভাব.বে শ্বাধ্যায় আর জ্ঞানবিচারের কথা। তবে 
তে৷ এগিয়ে যাবে বন্ধন মুক্তির পথে ।” 

সবাই জানেন, আধ্যাত্-জীবনের মত ও পথ নির্বাচনে বাব। সবারই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উপনিধদের তত্ব ও বেদান্ত বিচারের প্রতি। কিন্তু 
অন্তর্গতার স্পর্শে সাহসী হইয়া আজ ভক্তের] লঘু গুরু নান প্রশ্নই 

উত্থাপন করিতেছেন । 

২৪৮ 
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একটি অনুসন্ধিৎস্থ ভক্ত কহিলেন, “আচ্ছা বাবা, আপনি তো 
বেদাস্ত-বিচার গ্রন্থণের আগে ঘোগসাধনাও দীর্ঘকাল ক'রেছেন ?” 

“জরুর কিয়া। মণ তো হর্ কিসিম্কা সাধন কিয়া । হঠ.ষোগ, 
রাজযোগ, বেদাস্ত-বিচার-_-সব কুছ । 

অতঃপর ভক্তদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া বলিতে থাকেন, 

“আমি সব সাধনই করে দেখেছি এবং তা ক'রে দেখবার পর আজ 

তোমাদের বলছি--বেদাস্ত বিচারের পথই ॥এ যুগের সাধারণ মানুষের 

পক্ষে বেশী উপযোগী । ঘোগ সাধনার জন্য চাই দৃঢ় দেহ ও কষ্টসহিষুতা ! 

চাই যোগসিদ্ধ গুরু এবং ভাল বাসস্থানও আহার | পঞ্চাশ বুসরের উর্ধে 

যোগাভ্যাস শুরু কর। তো কোন মতে সঙ্গতই নয়। কাঁজেই বেদান্তই 

আজকের দিনের সহজতর সাধন পথ | তবে মনে রাঁখবে,আসল বেদাস্ত- 

সাধন! হচ্ছে আরণ্যক জীবনের সাধনা, সর্ববত্যাগী ও মহাবৈরাগ্যবানের 

সাধনা দৃঢ়চিন্ত ও নিষ্ঠাবান যে সব সাধক বেদান্তের পথে আসে, 

ন্যায় আর সাংখ্য তাদের ভাল ক'রে পড়ে নেওয়া দরকার। নইলে 

বেদান্তশাস্ত্রের সুগ্মন বিচার-ধার! হৃদয়জম করা কঠিন হয়।” 

একটি শুদ্ধাচারী স্বাধ্যায়ী ভক্ত যুক্তকরে নিবেদন করেন, বাঁব। 

অছৈত বেদান্তের শেষ কথ। তো শঙ্করই বলে গিয়েছেন, তাই না? 

“সেকি কথ] ? অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথ! কি কেউ বলতে পারে? 

'মায়। অনির্ববচনীয়।'__তা"হলে শেষ কথাটি কি বলা সম্ভব হলো? 

আর শঙ্করের কথা যখন তুললে তখন বলি'_এ কথা আমি আগেও 

বলেছি--শঙ্কয় ততক্ষণই শঙ্কর যতক্ষণ অবধি শ্রুতির সঙ্গে তার ভাষ্োর 

মিল আছে। আর শঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাও বিস্মৃত হওয়া 

চলে ন1 যে, মোগ-সমাধিকে তিনি “মূচ্ছণ' বলে ভুল করেছেন 

কথা কয়টি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হইল । 

নাঙ্গাবাবা মৃহ্হান্তে কহিলেন, *্যা, একথা বলতেই হয়__উচ্চতম্ 
ঘোগ্সমাধির অভিজ্ঞতা শঙ্করের ছিল ন1। তবে অন্বৈত বেদান্তের 
থে তিনি শ্রেষ্ঠ জাচার্ধ্য ও প্রবস্তা, তাতে সন্দেহ আছে কা'র 1" 

ছটিজ 
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আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ভক্ত সাংসারিক দিক দিয়া নান! 

আপদ বিপদে পড়িয়াছেন। এ সম্পর্কে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! 

একটি ভক্ত প্রশ্ন করেন, প্বাবা, ইনি তো সাধনার দিক দিয়ে বেশ 

উচ্চ স্তরে পৌচেছেন, তবে এর ভাগ্যে এতো সব বিড়ম্বনা কেন?” 

উত্তরে নাঙ্গাবাব! বলেন, “সাধনার পথে নান সময়ে দৈবের আঘাত 

আসে। একে বলে স্থরবিদ্ব। দেবতাদের কেউ কেউ গোড়ার দিকে 

সাধকের মুক্তির প্রয়াস পছন্দ করেন না। শাস্ত্রে বলে, মানব হচ্ছে 

দেবতাদের "প-_-সেবক বিশেষ। এই মানবদের অনুষ্ঠিত সেবা পূজা 
উৎসর্গ প্রভৃতিতে তীদের প্রচুর আকর্ষণ। যখন দেখেন, সেই মানব 

সাধনার ভেতর দিয়ে মুক্ত হতে যাঁচ্ছে__অর্থাৎ সেবক চলে যাচ্ছে 

উচ্চতর লোকে, তখন এঁর] বাধা দেন। এ সময়ে স্ত্রীপুত্রের আঘাত 

আসে, ঘটে আধিক ও বৈষয়িক নান1 বিপর্ধ্যয়। এ বিদ্ব সত্তেও ষে 

মানব এগিয়ে চলে তার ওপর দেবতারা প্রসন্ন হন, কুপা ক'রে এগিয়ে 

এসে করেন সহায়তা ।” 

মঠ মন্দির ও বিগ্রহ নিয়া বৈষয়িক লোক ও আর্ত ভক্তের! ষে 

ভাবোচ্ছ্াস দেখায়, বহিরঙ্গ ভক্তির যে মাদকতা ও ফেনিল উচ্ছলতা 

তাহাদের মধ্যে দেখ! ধায়, নাঙ্গাবাবা তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। 

তিনি কহিতেন, "চিন্তক1 বিক্ষেপ অওর মল দুর হোনেকা বাদ যো৷ দর্শন 

হোত হ্যায়, ওহি হ্যায় আস্লি দর্শন |” 

এই নকল ও আসল দর্শন প্রসঙ্গে ভক্ত প্রবর কুমুদবন্ধু সেনের সহিত 

সেবার বাবার এক মনোজ্ঞ কথোপকথন হয় ঃ 

কুমুদবাবু কহিলেন, “বাবা, মাপনি তো জগমাথ দর্শন করতে ঘাশ 

না। কখনো! তো আপনাকে প্রীমন্দিরে দেখিনি ! তিনি বললেন, হদয়- 

মন্দিরে দর্শনই তো দর্শন | হাঁ, একবার এমার মঠে বসে রথ দেখে- 

ছিলাম। আমি বঙ্গলাম,_-কেমন দর্শন করলেন? তিনি বললেন, মস্ত 

তামাসা দেখলাম । কি পা; কি সেবকেরা, কি পুলিস দৌকানদারের। 

৩০০ 
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খালি যাত্রিদের কাছে ফাকি দিয়ে পয়স। কড়ি নিচ্ছে, কোথাও কোথা 
জুলুমও করছে । আর সব কীর্তনের দল সম্প্রদায়গত ঈর্ধা বিদ্বে 

দেখাচ্ছে । কে কত লাফাতে পারে, নাচতে পারে, তাই দিয়ে লোকের 

ভক্তি আকর্ষণ করছে। জুতো পায়ে দিয়ে অনেকে রথ টানছে, পুলিস 
কনেষ্টবলেরা তো বটেই। তুমি কি রোজ মন্দিরে ধাও ?” 

আমি বললাম, “আমি দুই তিনবার যাই।” 
-_কি দর্শুন ক'র ? 

-_ শ্রীবিগ্রহমুত্তি দর্শন করি। 
সেখানে উকিল মোক্তীর ডাক্তার রোগী এসব দেখতে পাও ন1? 

অনেকে এ সব মতলবে যায়! প্রসাদ সন্তা, কাজে কাজেই অনেকে, 
ওখানে প্রসাদ পায়। 

ভাবোচ্ছাসময় মেকি ভক্তি ও নাকে কাছুণি দেখিলে নাঙ্গ'বাব' 

বিরক্ত হইতেন, কিন্ত সত্যকার ভক্তি দেখলে তাহার আনন্দের সীম; 
থাকত না এবং এই সব ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষদের তিনি সত্যকান মর্ধ্যাদা 

সোত্সাহে দিতেন | শ্রীযুক্ত সেনের কথায় তাহার প্রমাণ মিলে 2 
_-আমি বল্লাম, বাস্থদেব বাব! বলে মন্দিরে একটি সাধু আছেন: 

তিনি বললেন,--আহা, এ একজন মহাত্মা আছেন, দেখবে কেমন তন্ময় 
হয়ে দর্শন করেন । তিনি যথার্থ জগন্নাথ দর্শন করেন এবং চামর দিয়ে 

সেবা করেন। ও রকম ছু'চারটি সাধু কচিৎ কখনো আসেন । আমি 

বললাম,-_মহাপ্রভূ শ্রীচৈতগ্কদেব জগন্নাথ দশ'ন করার সময় বহ্সংজ্ঞা 
হারিয়ে ফেলতেন। জগন্নাথ বলতে, জ-জ-জ-জগ.''করতেন। শ্যাংটা 

বাবা! হেসে বললেন,--মহাপ্রভূকে কী বুঝেছ? হাতীর বাইরের দাত 
দেখে কী বুঝবে? তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রে অন্তরে ব্রহ্মদর্শন 
করতেন। ব্রহ্ষাই সব হয়েছেন। এ সব উচু কথা। 

এই প্ররল্পঙ্গে নাঙ্গাবাঝ আবার সতর্কবাণী উচ্ছারণ করিলেন, 
ভগবান, মন্দির এ সব নিয়ে মিথ্যা ব্যবসা! কর৷ অতি হেয় কাজ। যারা 

একাজ ক'রে, তাদের উদ্ধার হওয়া বড় শক্ত । 



ভারতের সাধক 

আত্মজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে নাঙ্গাবাবা একদিন কহিলেন, “আত্মজ্ঞানকে! 

উদয় হোনেসে দেহ টুট, জাত হযায়।” 
একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিয়া বসে, “তবে বাব। আপনি এই দেহে 

বিছ্ধমান রয়েছেন কি ক'রে? আপনার তো দেহপাত হয়নি |” 

নাঙ্গাবাবার চোখমুখ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এক অপূর্বব দিব্য ভাবে। 
গম্ভীর কণ্ে উত্তর দেন, “তুমি বালক, এর রহস্য তুমি কি বুঝবে ? তবে 

একথা ঞ্েনে রাখো, ঈশ্বর স্বয়ং এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন, 
তার ফলেই পূর্ণ আত্মজ্ঞানী মহাসাধককে তার দেহটি বাচিয়ে রাখতে 
হয়। এ দেহ দিয়ে সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের অনেক কিছু কাজ। অত্মজ্ঞানের 
দীপশিখ। এক সাধকের দেহ থেকে স্ালিত হয় অপরাপর সাধক 

দেহে। এমনি করে রক্ষিত হয় সাধনা ও সিদ্ধির পবিত্র পরম্পরা |” 

সরল হৃদয় একটি ভক্ত প্রতিদিন বাবার কাছে আসিয়। শাস্ত্র পাঠ 

শুনেন। অকপটে নিজের মনের কথাও এ সময়ে সুযোগ মত বলিয়। 
বষেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা বাবা, ঘোগীদের যোগবিভুতির 
নান! চাঞ্চল্যকর কাহিনী জামরা সাধু মহাত্মা ও তাদের শিষ্যদের 
থেকে শুনতে পাই। আত্মজ্ঞানীরাও কি সেই সব শক্তির অধিকারী ? 

না_তারা শুধু জ্ঞানস্থধা পান ক'রে দিনরাত বুদ হয়ে বসে থাকেন? 
প্রকৃতিবশীত্ব কি আত্মজ্ঞানীদের হয় ?” 

সকৌতুক হাসি হাসিয়! নাঙ্গাবাবা কহিলেন, “তুম্ কেয়া বেয়াকুফ 
কা মাফিক বাং করতে হো? আত্মজ্ঞানীকে! ইচ্ছা হোনেসে ্থৃ্ি 
উলট, জাতা হ্যায়, লয় প্রলয় হে! জাতা হ্যায় ।” 

“কিন্তু বাবা, বেদান্তের ভাস্তে আচাধ্য শঙ্কর তো স্বয়ং বলে 

গিয়েছেন, জগত্ব্যাপার বর্জং_ প্রকৃতির ওপর, সৃষ্টির ওপর 
আত্মজ্ঞানীর কোন কর্তৃত্ব নাই। তবে? 

“শঙ্কর বোল্নেসেই ঘাবড়াও ম। দেখো" শ্রতিকে সাথ, মিল্ হ্যায় 
কি নেই। শ্রুতিকে বাত ইয়াদ্ রাখ্নাঁব্রক্ষাবিদ, ব্রন্মব ভবতি। যব. 
্রঙ্ম বন্ যায়, তব, ব্রচ্মাবিদ.কো! কিসি প্রকার ঘাটতি কাহে রহেগ। £ 
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নাঙ্গাবাবা 

কিছুদিন পরের কথা। আশ্রমের নিত্যকার রীতি অনুযায়ী 
বেদাস্তপাঠ চলিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে যোগশাস্ত্র ও োগবিভূতির কথা 
উঠিল এবং নাজাবাবা এ সম্বন্ধে নান! চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিলেন। 

একটি পুরাতন উড়িয়! ভক্ত মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়! বাস 
করেন, বাবার সঙ্গ এবং উপদেশ লাভের পর আবার স্বস্থাণে ফিরিয়া 

যান। ষোগবিভূতি ও সিদ্ধাইর উপর তাহার প্রবল ঝৌক। মনে মনে 

প্রায়ই ভাবেন, বাবা তো যোগ এবং বেদান্ত ছুইয়েতেই পারঙ্গম । 

(কোনমতে তাহার নিকট হইতে ঘোগবিভূতি অর্জন করা যায় না? 
শ্রীহেরম্থনাধ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আসিয়া আশ্রমে কিছু- 

দিন যাব আছেন। বাবা তাঁকে বেশ স্েহ করেন। উড়িয়। ভক্তটি স্থির 
করিলেন,শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াই বাবাকে অনুরোধ করাইবেন। 

তাই তাহাকে কহিলেন, «আপনি বাবাকে ভাল ক'রে বলুন, আমাদের 

যেন স্বরোদয় যোগ শিক্ষ। দেন। এটা শিখলে, জাগতিক নানা তথ্য 

অবলীলায় জান! ঘায়। কোন্ ব্যক্তি কোথায় আছে,কি ক'রছে কি 

ভাবছে, কিছুই জানার বাকি থাকে না। এসব শিখলে, আমাদের লাভ 

আছে। একটু শক্তি-টক্তি লাভ করলে সাধন পথে সাহস বাড়ে । মনে 

উদ্দীপনা আসে । বাবাকে ধরে পড়ুন না! একবার ।” 

উড়িয়া ভক্তটির নির্ববন্ধাতিশয্যে প্রীমুখোপাধ্যায় রাজী হইলেন। 

আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে নাঙগাবাব! সোতসাহে যাহা কহিলেন তাহার 

মন্ এই £ 

-_-এ আবার একটা কি শক্ত কথা । এখনি এ আলমারী থেকে 

'নিয়ে এসো স্বরোদয় ঘোগের গ্রন্থ। কয়েক দিনের ভেতর, আমি 

তোমাদের সব গুহ্য রহস্ত শিখিয়ে দিচ্ছি। শুধু স্বরোদয় যোগ কেন, 

পরকায়। প্রবেশও শিখিয়ে দেব তোমাদের | কিন্ত সবই তো বুঝলাম | 

তারপর প্রশ্ন থেকে যায়--এর মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ হবে কি? স্পষ্ট 

করেই ভবে জানাচ্ছি, ত1 কিন্তু হবে না, বরং আত্মঙ্ঞান সাধনার পথে 
0৬ 



ভারতের সাধক 

এসব হয়ে উঠবে বাধা স্বরূপ । আমি এক সময়ে এসব শিখেছিলাম__ 

তারপর তা ভুলে যেতে চাচ্ছি 
শ্রীমুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “না-বাবা, তা হলে 

এতে আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই ।" 

ভক্ত কল্যাণে বাবার দৃষ্টি ছিল সদা সজাগ, সদা সতর্ক। অনেক 
সময় তাহাকে এ সম্পর্কে কঠোর হইতেও দেখা যাইত। 

প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতা রামণন্ন মিশ্র বাবার অত্যন্ত স্রেহভাজন। 
সে-বার কিছুদিনের জন্য আশ্রমে আসিয়া! বাস করিতেছেন। তীহার 
পরিচিত এক ব্যক্তি বাবার ভক্ত, আশীর্বাদ লাভের জঙ্য প্রারই তিনি 

আশ্রমে আনাগোন| করেন। এই ব্যক্তি শিক্ষিত, সমাজে স্প্রতিষ্ঠিত 
এবং এককালে বথেষ্ট বিস্ত-বিষয়েরও অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে 

আধিক হুর্গতিতে পড়িয়াছেন, নাঙ্গ! বাবাকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে 

আসেন। কিন্তু সে সময়ে ভয়ে সঙ্কোচে বাবাকে নিজের হুঃখ তুর্দীশার 

কথা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না । ম্থযোগ পাইলেই মিশ্রতীর 
কাছে গিয়! বসেন এবং নিজের অভাব অনটনের কথা পাড়েন। বাবা 
এত স্মেহ করেন, তবুও এদিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করেন না_এই 
ধরণের চাপা অভিযোগও তাহার মুখে শোন] যায় । 

ভক্তটির মানসিক কষ্ট ও আধিক দুরবস্থা দেখিয়া মিশ্রজীর হৃদয় 
বিগলিত হইল । বাবাকে একদিন ধরিয়া বসিলেন, আবঙ্রারের স্তুরে 
কহিলেন, বাবা, আপনার এ ভক্তটি এত হুঃখ ছর্দশায় আছে এর 
একটা বিহিত কর] যায় না? আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি করলেই তো সে 
তার বিত্ব-ৰিষয় গ সামাজিক মর্য্যাদ! ফিরে পেতে পারে ।” 

ন[জাবাবার গম্ভীর বদন আরে! গম্ভীর হইয়া উঠে। মিশ্রজীকে 

কহেন, “উহ তুমহথারা দোস্ত, হ্যায়, আওর উপক। কল্যাণ তুম্ চাহভে 

হে__-ঠিক হ্যায় কি নেই ?” 
“হয! বাবা, নিশ্চয়ই চাই ।” 

“তব, শুন্ লেও তুম্ মেরে বাৎ | উস্কে। পকেটমে রূপেয়া আনেসে, 
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নাঙাবাৰ 

উহ্ন, বিষয়ক! গাড.ডামে গির যায়গা । বলাৎকার করংকে উস্কো 
অভাবমে রাখ.খা! যায়, তব উসকে কল্যাণ হোয়।”__ অর্থাৎ, আমার 

কথা কয়টি ভাল করে শুনে নাও। তোমার বন্ধুর পকেটে টাকা 
এলেই আরো বিষয় আশয় সে বাড়াবে, বিষয়ের বন্ধনে জড়িয়ে 

পড়বে । আসল কথাটি কি জানো? ওকে বল প্রয়োগ ক'রে 
অভাবের ভেতর যদি রাখে1, তবেই হুবে ওর প্রকৃত কল্যাণ। 

মহাজ্ঞানী মহাপুকষের কল্যাণের ধারণ। আর সাধারণ মানুষের 

ধারণায় কত তফাৎ তাহা বুঝা গেল। 

কাহারো সাধন জীবনের উন্নতি বা আত্মিক কল্যাণের জন্য 

রূমতম অপ্্িয় সত্য বলিতেও বাবা কখনো পশ্চাদপদ হইতেন ন]। 

এমন কি শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠাবান সাধককেও প্রয়োজন বোধে 
সবলীলায় হানিয়! বসিতেন চৈতন্ত-উৎপাদনকারী প্রচ আঘাত। 

ভারত বিখ্যাত এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার দীর্ঘকালের 

রিচিত। বাবার সংস্পশেঁ আসিয়া প্রধানতঃ তাহারই উৎসাহ 

দশীপনায় এই সাধক সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন - একথ প্রায়ই তিনি 

তেন এবং বাবার প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ 

রিতেন। 

এই সঙ্ন্যাসী স্ুপরিণত বয়সে একটি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন 

'বং এই গ্রন্থে সঙ্কলিত সুত্রসমূহ তিনি নাকি প্রাপ্ত হইয়াছেন ভগবণ 
পায়। সেদিন নাঙ্গাবাবার এক ভক্তের কাছে এই গ্রন্থটি দিয় 
ন্ন্যাসী কহিলেন, “বাবাকে আমি হৎপরোনান্তি শ্রদ্ধা করে থাকি। 

টমালয়ের নীচে এমন উচ্চকোটির মহাত্বা ছলভ। তাকে আমার 
ই শ্রদ্ধার্থ অর্পণ করবেন। আনু অন্থরোধ জানাবেন, অবসর মত 

তনি যেন আমার এই গ্রন্থ সম্বদ্ধে তার মতামত জ্ঞাপন করেন । 

' ভক্তটি গির্ণারী বস্তার আশ্রমে পৌছিয়! যথাসময়ে বাবার আসনের 
চাছে বইটি রাখিলেন, জানাইলেন তন্ত্রাচার্যের সবিনয় নিবেদন । 

পৃষ্ঠ। ছই পাঠ করিয়া শোনানোর পর বাবা ভক্তটিকে থামাইয়। 
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দিলেন। প্রশান্ত কে কহিলেন,“ইয়ে কিতাব লেখককে! বোল্ দেও-_. 
কিতাব পিখ. না ছোড়কর উহ. আত্মচিস্তনমে ধ্যেয়ান দেন। ৷ উস্সেই 
আস.লি কল্যাণ আজায়গা " 

সেদিন ছিল বুদ্ধ পুণিমাঁ। ভক্ত ও দর্শনার্থার! বাবার কক্ষে 
বসিয়া বৃদ্ধের কথ! কছিতেছেন, বর্ণনা করিতেছেন তীঙ্থার ত্যাগ 
ভিতিক্ষা ও সাধনৈশ্বর্য্যের কথ] । 

জনৈক অভ্যাগত গ্রশ্ন করিলেন, “বারা, বুদ্ধ তো অবতারই 
ছিলেন। তার লদ্ঘোধি প্রাপ্তির কথা শুনে মনে হয়, পরাজ্ঞান তিনি 
অবশ্য লাভ করেছিলেন--প্রবিষ্ট হয়েছিলেন পরাব্রত্মো। এতে তে 
কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি বলেন?” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়। নাঙ্গাবাব! উত্তর দিলেন, “ছ্যাখো 
তোমর৷ কিন্তু অবতারকে বড় সহজলভ্য আর সম্ভা ক'রে ফেলেছো 

অবতার এলে যুগ পাল্টে যায়, যেমন হয়েছে রাম আর কৃষ্ণের 
কালে। আর্জকাল তো প্রতি মহল্লায় অবতারের আবির্ভাব । আনে 

দারা নাদাল 

জীব আছে প্রত্যেকেই ব্র্মোর অবতার ।” 

“কিন্তু বাবা, বুদ্ধের কথা! আলাদা । পরাজ্ঞানের উদয় তার মধে 
হয়েছিল। তাকে অবতার বলে এ যুগের বহু লোকে মানে 

“সবই বুঝলাম। কিন্তু বুদ্ধের গুরু কে? স্্গুরুর সাহায্য 
ছাড়া, এই্বরীয় শক্তির প্রয়োগ ছাড়া, পরম প্রাপ্তি বা পূর্ণ বরন্মঙ্ঞান 
তো কখনো সম্ভব নয়।”__সোজ! সরল ভাষায় বাবা এ কথা বলিয়া 
দিলেন। 

গুরুকরণ সম্পর্কে, ব্রহ্ম বদ, সদ্গুরুর করুণা-অবদান সম্পর্কে 

সনাতন-পন্থী সাধকদের এই আদর্শ নাঙ্গাবাবা মানিয়া চলিতেন। 
তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুন। যাইত, সদৃগুর যেখানে সশরীরে 

উপস্থিত নাই, সেখানে সাধকের পক্ষে দেহের সাধনায় পিদ্ধ হওয়! বা 

জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা সম্ভব নয়! 
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অনেকের ধারণ! নাঙ্গাবাবা-_-ভক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 
তাহা সত্য নয়। সত্যকার একৈক-নিষ্ঠ। ও শরণাপতিকে চিরদিনই 
তিনি গুরুত্ব দিতেন। তবে শুন্গর্ভ ভক্তি এবং ভাবালুতার ফেনিল 
উচ্ছাসকে বড় একটা সহা করিতে পারিতেন না। বাবার স্বতস্ুর্ত 
আলোচনার মধ্য দিয় ভক্তিধন্ম সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত মতামত মাঝে 

মাঝে প্রকাশ হইয়া! পড়িত। 

সেদিন ছিল জন্মাইমীর দিন। স্বভাবভক্ত রামানন্দ মিশ্রাজী 

মনে মনে পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা স্মরণ করিতেছিলেন। বাবা 
সম্মুখেই উপবিষ্ট। মিশ্রজীর অন্তরের ভাব বুঝিতে অন্তর্ধ্যামী 
নহাপুরুষের .দরি হইল না; প্রসন্ন মনে আপনা হইতেই কহিতে 
লাগিলেন, £ 

“গ্াথো, বাইরে থেকে লোকে ভাবে, আমি বুঝি ভক্তিকে তেমন 
আামল দিই না এবং কৃষ্ণের আমি বিরোধী । তা কিন্তু একেবারেই 

ত্যিনর। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার--তাতে সন্দেহ কি? যারা 
প্রমভক্তি পেতে চায়, কৃষ্ণে ইষ্টভাবনা! তাদের রাখতেই হবে। 
ভজন ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাৰে তার কৃষ্কে আর পাবে 
-পরাভক্তি । ব্রহ্মাজ্ঞান যদি তাদের ভাগ্যে থাকে, তবে কৃ্ণই সাহায্য 

রবেন সেই পরম প্রাপ্তিতে ।” 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শাঙ্গাবাবা আব|র কহিলেন, “একটা 

কথ ভালভাবে ম্মরণ রেখো । কুষ্ণ গোগীদের নিয়ে রাসোগুসব 

করেছিলেন। এ সম্পরকে ভাগবতে একট] জায়গায় প্রবপদ্দ থেকে 

চ্যুতির কথ। বলা হয়েছে। অন্য নৃতন রাগ ও তাল শুরু হলে! এর 
পর। ভাবতে হয়, সেখানে ব্র্মধারণার ইঙ্গিত রয়েছে কিন। : সেখানে 

দেখ। যাচ্ছে-_-রসের গাটতার ফলে, ইফ্টসহ [ত্তের একাত্মক তার ফলে 

তাল ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণবদের কীর্তন ও ভজনে কি দেখতে প:ও? 

সবাই বছিরঙ্গ সর বা তালটিকে ধরে আছে। তাই যদি হয়,তবে 
ইষ্টের সঙ্গে সত্যকার ভাদাত্্যভাব হবে কি করে? প্রকৃতপক্ষে 
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ভাগবতে কথিত ঞ্বপদ ভঙ্গ হওয়ার কথা যেখানে, সেখানেই হয়েছে 

আত্মজ্ঞানের শুরু ।” 

স্বনামধন্য এক সাধু সে বর সদলবলে পুরীধামে আপিয়াছেন। 
অজ মঠ মন্দির তাহার তীবে। যেমন দুরবিস্তারী তাহার সংগঠন, 
তেমনি বিপুল প্রতিষ্ঠ। ও প্রতিণন্তি । নাজাবাবার নাম আগে হইতেই 
অনেক শুনা আছে। সেদিন এই সাধুটি কয়েকজন ভক্তসহ বাবাকে 
দর্শন করিতে আদিলেন। বালিয়াড়ীর সানুদেশে আসিতেই একটি 

বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া গেল। 

শ্রদাম নামে বাবার আশ্রমে এক অল্প বয়স্ক ভৃত্য থাকে তাহার 

নিত্যকার প্রিয় খেলা__বালু-টিবির মধ্য হইতে খুচাইয়া খুঁচাইয়। ' 
সাপ বাহির করা। সাপ একবার বাহির হইলে আর রক্ষা ছিল না' 

স্দাম অমনি লাঠির ঘ্বায়ে সেটিকে বধ করিত, তারপর বালিয়াড়ীর 
ঢালুতে লম্বা! করিয়! বিছায়া রাখিত। নবাগত দর্শনাথীর1 এই মৃত 

সাপকে জ্যান্ত মনে করিয়া আত্কাইয়া উঠিলেই খিল্ খিল করিয়া সে 

হিয়া উঠিত, মনের আনন্দে দিত করতালি । 
একদল ভক্ত সঙ্গে পূর্বেরবাক্ত সাধুটি আশ্রমের পড়ি দিয়া উপরে 

উঠতে যাইতেছেন। এমন সময়ে একজন “সাপ, “সাপ” বলিয়া 

টেচ'ইয়া উঠে। ভীতত্রস্ত সাধু অমনি টেচাইয়া উঠেন_-তোমরা 

কেউ এগিয়ো না । এ াখো, সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ।” 

দলের লোকদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়, শুরু হয় ভয়ার্ত কলরব ।" 

পরক্ষণেই বালক ভূত্য শ্রধামের উচ্চহান্ত এবং হাত তালিতে 

সকলে বুঝিলেন, সাপটি মৃত । ম্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সবাই এবার 
শুরু করিলেন হাস্য পরিহাস। 

বালু পাহাড়ের শীর্ষে বসিয়৷ নাঙ্গাবাবা এই কৌতুককর দৃশ্ত দ 
করিতেছেন তাহার চোখে মুখে ছড়া ইয়! পড়িয়াছে স্মিত হাসির আভ. 

আগন্তক সাধুর দলবাবার দর্শন ও কথাবার্ত। সাঙ্গ হওয়ার পর আন 
ত্যাগ করিলেন। ভক্তদের আলাপ আলোচনা আবার শুরু হই 
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জনৈক কৌতুহলী ভক্ত নাঙাবাবাকে কছিলে, “বাবা, কিছু মনে 
করবেন ন1। এঁ সাধুটি সম্পর্কে কথা জিজ্ঞেস করছি। ওঁর কয়েকজন 
অতথ্যতসাহী ভক্ত আছেন, তাদের ধারণা--উনি নাকি পূর্ণব্রহ্ম 
নারায়ণ । ওঁর দেহে পুর্ণব্রত্মের যেমনতর প্রকাশ ঘটেছে এমনটি নাকি 
আর কোন মানব দেহে দেখা যায়নি । আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?” 

বাবা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “থোরা! আগে তে। দেখা-_মুর্দী 
সাপ.কো দেখকর উহু পৃ্ণব্রহ্ম ক্যায়সা মায়া বিভ্রম্মে পড়, গিয়াথা, 
অওর ক্যায়সা ঢংসে দৌড়তাথা ভি।৮__অর্থাৎ, একটু আগেই তো 
স্বচক্ষে দেখলে, মরা সাপকে দেখে পূর্ণব্রহ্ম কেমন মায়! বিব্রমে পড়ে 
গিয়েছিলেন, আর ভয় পেয়ে কেমন ছুটাছুটি শুরু করেছিলেন । 

এধরণের কঠোর সত্যভাষণ যে ভক্ত শিষ্াদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে 

সাহায্য করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সেদিন সন্ধ্যার আরতি কিছুক্ষণ যাবৎ শেষ হইয়াছে । কক্ষমধ্যে 

তরল অন্ধকারে ভক্ত ও সেবকের। নাঙ্গাবাবাকে ঘিরিয়া নীরবে বসিয়া 

আছেন । সবাই প্রতীক্ষমান--এই সময়ে মনখোলা অবস্থায় বাবার 
শ্রীমুখ হইতে দুই যদি চারিটি আধ্যাত্ কথন শুন] যায়। 

প্রস্গক্রমে স্যি রহস্তের কথা উঠিল। বাবা কহিলেন, «এই 
স্্তির রুহস্ত বড় ছুর্ডেয়। যে সব উচ্চকোটির সাধকের পঞ্চভূতাত্বক 
জ্ঞান হয়েছে, শুধু তারাই এ রহস্য অনায়াসে ভেদ করতে পারেন ।” 

ভক্তপ্রবর হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় তখন পার্থ উপবিষ্ট । সবিনয়ে 
কহিলেন, “বাবা, একথা! আগেও আপনার মুখে ছু'একবার 

শুনেছি । কিন্ত বাবা; বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের কেউ কেউ কিন্ত 

আপনার একথ। মানতে রাজী নয়।” 
“কেও নহি?” 

“বারা, কিছুদিন আগে কলকাতায় এক মহাত্মার আশ্রমে বসে 

তাঁর উপদেশ শুনছিলুম | নানা কথাবার্তাও হচ্ছিল । সেখানে সেদিন 
৩০৪ 



ভারতের নাধক 

উপস্থিত ছিলেন বর্তমান বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ আচা্ধ্য । 
আপনার কথিত পঞ্চভূতাত্মক জ্ঞান সম্বদ্ধে তাকে বলঙ্াম। 

তিনি কিন্তু বাবা, অবিশ্বাসের হাসি হেসে এ কথ উড়িয়েই দিলেন |” 

মহাপুরুষের নয়ন ছইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । রোষভরে কহিলেন, 
“ছোড় দেও, উসকো। বাৎ। উহ, কেহা সমঝেগা? পঞ্চভূতকা 
োড়াভি জ্ঞান নহি হুয়া উস্কো।” 

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় কথ প্রসঙ্গে একদিন এ 
প্রবীন বিজ্ঞানীকে অকপটে জানাইলেন, _নাঙগবাব। তাহার সম্বন্ধে 

কি উক্তি করিয়াছেন। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতের মুখ দিয়া অনেকক্ষণ একটি 
বাক্যও নিঃস্থত হইল না, জিয়মাণ হইয়। তিনি বসিয়। রহিলেন। 

আদি অন্তহীন ন্ষ্টি পারাবারের বেলাভূমি হইতে মাত্র ছুই একটি 
উপলখণ্ড তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন-_স্থষ্টির রহস্ত ভেদ করা তো দুরের 

কথা- আত্মসমীক্ষা করিয়। বিজ্ঞানবিদ্ কি নীরবে এই কথাই চিন্তা 
করিতেছিলেন ? 

কঠোর বেদাস্তীর রুক্ষ বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে সদাই বহিয়। 
চলিত জগৎ কল্যাণের ফল্তধারা । দর্শনাথা ও ভক্তদের আধার 

অনুযায়ী মাঝে মাঝে এই ধারার প্রকাশ দেখা যাইত 

মিসেস রোজেনবার্গ নামক এক ফরাসী মহিল। ভারততত্ব ও 

ভারতীয় সাধনার পরিচয় লাভের জন্য এদেশে আসেন । কলিকাতায় 

অবস্থান করার কালে এক ব্রদ্মবিদ্ মহাত্মা স্সেহ-সান্নিধ্য তিনি লাভ 

করেন । মহাত্মাটি তাহাকে একদিন বলেন, “তুমি পুরীধামে গিয়ে 
নাঙ্গাবাবাকে একবার দর্শন করে এসো । এমন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক 

কিন্ত সচরাচর দেখা যায় না।” 
“তিনি তো শুনেছি বড় গুরুগন্ভীর, বড় শুক্ধ। তার কাছে গিয়ে 

আমি টিকতে পারবো কি ?”- রোজেনবার্গ সবিনয়ে জানান | 

“নিশ্চয় পারবে । এখান থেকে যাচ্ছো, দেখবে ঘিনি তোমায় 

শ্নেছের চোখেই দেখবেন +* 
৩১৩০ 
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সত্যই তাই ঘটল । ফরাসী মহিলাটি মাশ্রমে পৌছ। মাত্র বাবা 
তাহার প্রতি বিস্ময়কর স্সেহ প্রদর্শন করিলেন। বাহিরের কোন 
হোটেলে না থাকিয়' ক্ষুদ্র আশ্রমের একটি কুঠরীতে এই বিদেশিনী 
কিছু দিন বাস করিলেন। বাবার অন্তরঙ্গ সানিধ্য ও উপদেশ শ্রবণে 

তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল আনন্দরসে । 
এ-সময়কার একটি ঘটনার কথা মিসেস রোজনবার্গ লেখককে 

বিবৃত করিয়াছেন £ | 

পুরীতে জনজীবনে তখন খুব চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে । গান্ধীজীর 
স্লেহ+ন্য শিষ্য, দেশের একজন অগ্রণী সমাজ-সংস্কারক নেতা, এ সময়ে 

শহরে আপিয়াছেন। জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্য কয়েকদিন 

ধরিয়া তিনি বক্তাদি দিতেছেন। সেদিন তিনি বক্তৃতা দিলেন 

“সমাধি” সম্পর্কে । কৌতৃহঙী মিসেস রোজেনবার্গ সভায় গিয়া এ 
ভাষণটি শুনিয়া আসিলেন। 

কোথায় গিয়াছিলেন, কাহার বক্তৃতা শুনিয়া আলিয়াছেন, বিষয়- 

বস্ত কি ছিল-_-ফিরিয়৷ আপিয়। বিদেশীনী-ভক্তবাবাকেসব কহিলেন। 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বাব দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “বেকার 

তুম্ ইত্নি সময় নষ্ট, কিয়া । সমাধি কৌন চীজ হায় --উসকা কুছ, 
মালুম নেই। তব২ক্যায়সে তুমকোবাতৎলায়েজে? যো! সাধক সমাধিমে 
প্রবিষ্ট হুয়া, উহ. কভি বাঞ্জারমে অওর্ দভামে খাড়া হে! কর্ চিল্লতে 
হে £-__অর্থাৎ, অনর্থক তুমি মূল্যবান পময় নষ্ট করেছো!। সমধি 
কি বস্তু, তা ওর জানা নেই। ভবে তোমাকে বোঝাবে কি করে? 
তাছাড়া, যে সাধক সমাধির স্তরে প্রবেশ করেছে সে কি কখনো 

সভায় অথবা বাজারে দাড়িয়ে চেঁচায় ? 

অন্তরঙ্গ মহল হইতে নাঙ্গাবাবার সাধন! ও সিদ্ধির খ্যাতি শুনিয়া 
কজিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার ডক্টর অনিল 

'য়চৌধুরী আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী 
৩১১ 



ভারতের সাধক 

দারপরিগ্রহ করেন নাই, দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। নিয়াই 
রহিয়াছেন ব্যাপৃত। দর্শন-শান্ত্র ও সাধন। সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন 
তাহার জীবনে বার বার উঠিয়াছে, এ যাবৎ তাহার সমাধান মিলে 
নাই। এবার মনে মনে ভাবিলেন, কয়েকটা! দিন বাবার সান্নিধ্যে 
থাকিয়া এ সব প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন । 

কিন্ত বাবার আশ্রমে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তরে 
জাগিয়া উঠিল এক প্রবল ভাবোচ্ছাস। বাবার প্রশান্ত গম্ভীর মৃত্তির 
দিকে বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন আর ছুই চোখ তাহার অশ্রুতে 
ঝাপসা হুইয়! উঠিতেছে। 

অন্তধ্যামী নাঙ্গাবাব কি বুঝিলেন তাহা তিনিই জানেন! 
সেহপূণ স্বরে ভাবাকুল, কম্পিত-দেহ অধ্যাপক রায়চৌধুরীকে তিনি 
নিকটে ডাকিলেন। পাশে আসিয়া বসিলে হস্ত দ্বারা তাহার দেহটি 

বেষ্টন করিয়া মাথাটিকে নামাইয়া আনিনেন নিজের বিশাল উরুর 
উপর। জঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় চৌধুরীর সারা অন্তর ছাপাইয়া, সার! 
অস্তিত্ব ছাপাইয়া, উদ্বেল হইয় উঠিল কান্না আর বিলাপ । কেন এই 

কান্না, কেন এই বিঙ্গাপ তাহা বুঝিবার মত শক্তি তাহার নাই। 
কেবলি ফু'পাইয়া ফুঁপাইয়। কীদিতেছেন, আর নাঙ্গাবাবার জঘনদেশ 
অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে। 

অধ্যাপক রায়চৌধুরী একটু সুস্থ হইলে বাবা যাহা বলিলেন, 
তাহার মন্ম এই £ ও 

কেন শুধু শুধু এমন অসহায়ের মত কাদছো ? ঈশ্বর তো তোমায় 
অনেক কিছু কৃপা করেছেন । স্ত্রী-পুত্র আর সংসারের বন্ধনে আষ্টেপুষ্ে 

বাধেন নি। সাত্বিক মন ও ধুদ্ধিও দিয়েছেন । তুমি শিগগীর চলে 

এসে। আশ্রমে, এখানেই স্থায়ীভাবে জীবনের শেষ দিন অবধি থেকে 
যাও, আত্মচিস্তনে করো দিনাতিপাত। 

ডঃ রায়চৌধুরী উত্তরে কহিলেন, “বাবা, আমি ষে এশিয়াটিক 
সোসাইটি এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ, 
১২ 



নাঙ্গাবাবা 

তাদের লেখাগুলো সমাপ্ত ন! ক'রে তো কলকাতা ছাড়তে পারছিনে ।' 

নানা । ও সব এখনি ছেড়ে তুমি আশ্রমে এসে থাকে! বরং 
আর ফিরে যেয়োনা, এখন থেকেই এখানে থেকে যাও। গ্ভাখো, 
জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী__আত্মচিন্তনের কাজে এক মুহূর্তও অবহেল! করা 

ঠিক নয়। তুমি আমার কাছেই থেকে যাও, কি বল1”-_-কত 
অন্গরোধই ন]। বাবা তাহাকে বার বার করিতেছেন । 

মহাপুরুষকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া ডঃ রায়চৌধুরী কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন । এই সময়ে লেখকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে । 

বাবার কথা উখাপিত হইতেই যুক্তিবাদী, প্রবীন দর্শন-অধ্যাপকের 

দেখা যায় অদ্ভুত রূপান্তর । কি এক অজ্জানা ভাবাবেগে তিনি উদ্বেল 

হইয়া উঠেন, ছুই নয়নে বহিয়া যায় অশ্রুর বন্তা। 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী তাহার কলিকাতায় 
বাসভবনে আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। জনৈক সন্ন্যাসী 

মহাত্মা এই ঘটনাটি শোনার পর বলেন,“রায়চৌধুরীর প্রাক্তন খণ্ডিত 
হয়ে আসছে, -নাঙ্গাবাবা এটা বুঝেছিলেন। রায়চৌধুরী যদি 
বাবার আশ্রমে থেকে যেতো তবে তার আয়ুক্কাল বদ্ধিত হতো! আর 

আত্মঙাক্ষাৎকারের পথেও তিনি যেতে পারতেন এগিয়ে ।” 

সেদিন শান্ত্রপাঠ সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে, শুরু হইয়াছে নানা 
আধ্যাত্মিক আলোচনা । ভক্তদের দ্দিকে চাহিয়া বাবা কহিলেন, 

“ষে মানুষ আত্মজ্ঞান অভ্ভ্রন করেনি, প্রবৃত্তির তাড়নায় অসহায় হয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে মানুষ তো। পশুর সামিল ।” 

জনৈক ভত্ত। সেদিন মন্তব্য করিলেন, “বাবা, আমাদের মত 

গৃহস্থের প্রবৃত্তি মার্গেই বেশীর ভাগ পড়ে থাকে । ত্যাগী সাধুরা 
ছাড়া আত্মা লাভ আর ক'জন! করতে পারে?” 

“তা ঠিক নয়। গৃহস্থদের ভেতর সৎ, ত্যাগী ও আত্মজ্ঞানী লোক 
আমি অনেক দেখেছি। আর সাধু হলেই যে সাচ্চা হবে, জ্ঞানী হবে, 
তা ভেবোনা। অনেক ভেজাল আজকাল রয়েছে । হিমালয়ের বরফান 
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ভারতের লাধক 

মনের গোপন বাসনা-স্পর্শমণির যদি হঠাৎ সন্ধান পাওয়। যায়, 
যর্দি ভাগ্যবশে সোনা হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ খোঁড়াখুড়ি 

করছে কন্দমূলের সন্ধানে - পেটের ধাধায়। 
“এজন্যই তো, বাবা, আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ নেতা সাধুদের 

সাধু বলেই স্বীকার করতে চান না। এ সেদিনও তার বক্তৃতায় 
বলেছেন- সাধুরা সমার্জের পরগাছা ৷” 

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখমুখের ভাব পরিবত্তিত হইয়া 

গেল । কুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “লকিন্ আস্লি সাধূলোক ভুম্হারা 

উহ, নেতাকো৷ দেখতেহেঁ চুটুকাকে। মাফিক"-__ অর্থাৎ সত্যকার খাঁটি 

সাধু তোমাদের এ নেতাকে গণ্য ক'রে একট] পিঁপড়ার মতন। 
এই মন্তব্য ক'রার পর বাবা কহিলেন”_ এবার তবে পুরাণের 

একটা কাহিনী শোন ঃ 

শাস্ত্রে দধীচি নামে স্বর্গের এক খধির কথা আছে। এই খধী 
যেমনি ত্যাগ-তিতিক্ষাবান তেমনি তেজন্বী, সবাই সম্মানও তাঁকে খুব 
ক'রে। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় সকঙ্গ খধিরাই দর্শন দিয়ে যান, 
একমাত্র দধীচি বাদে ! ইন্দ্র কিন্তু এট লক্ষ্য করে হুঃবিত ও রুষ্ট হন। 
তবে ইন্দ্র তো তোমাদের মত বেয়াকুব মানুষের রাজা নন-_তিনি 

বুদ্ধিমান দেবতাদের রাজা । চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলেন, দধীচি 
বির কাছে তীর নিজেরই যাওয়। দরকার । 

ইন্দ্র সেদিন তপবনে গিয়ে খষিকে সাষ্টাঙগ প্রণাম করলেন, যুক্ত 
করে বল্লেন, খিষিবর, আপনি আমাদের ওদিকে যান না, কাঙ্গেই 

আমি নিজেই আপনাকে দর্শন করতে এলাম। কিন্তু প্রথমেই একটা 

প্রশ্ন নিবেদন করি'__-আমার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? কি রকম 

আমাকে মনে হয়?” 

“কুকুরের মত”--নিবিব চার চিত্তে বললেন ঞ্কঁষি দধীচি। 
দেবরাজ ইন্দ্র চমূকে উঠলেন,“সে কি! এ আপনিকি বলছেন 

খষিবর ?” 
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নাঙ্গাবাবা 

অঞ্চলে দেখেছি, লৌহ ফলকডুক্ত দণ্ড হাতে নিয়ে কোন কোন সাধু 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, পায়ের নীচে এ লৌহ ফলক দিয়ে ঠুক্ছে অবিরত । 

দধীচি সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, “দেবরাজ, আমি ঠিকই 
বলেছি । তুমি রাজত্ব করছো, ইন্দ্িয়ের পুজোয় নিয়ুত আছো । 

ইন্জ্রিয় চর্চাতে। কুকুরের কাজ । তাই তোমার আর কুকুরের মধ্যে 
আমি তো--কোন পার্থক্য দেখিনে 

গল্প শেষ করিয়া নাঙ্গাবাব। মহারাজ প্রশ্নকারী ভক্তটির দিকে 
কট মট করিয়া তাকাইয়া কহিলেন, “সব সময়ে মনে রেখো- সাচ্চা 

ও শক্তিমান সাধু ধারা, ইচ্ছামাত্র স্ষ্টিতে তারা আনভে পারেন পরম 
কল্যাণ অথব1 ধংস । তোমাদের তারা দেখে থাকেন তাচ্ছিলোর 

র্টিতে ৮ 

কলিকাতার এক তরুণব্যারিষ্টার, ধনাঢ্য ঘরের ছেলে, নিজ ত্বভাবের 

দোষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভূগিতেছেন। আধুনিক শীর্ষ স্থানীয় 
ডাক্তারদের সকল কিছু চেষ্টা বিফল হওয়ার পর হতাশ হইয়া তিনি 
দিন যাপন করিতেছেন। একদিন জনৈক বন্ধুর স্থখে নাঙ্গাবাবা 

মহারাজের মাহাত্বের কথা গশুনিলেন | প্রাণে আশার সঞ্চার হইল । 

বন্ধুটি নাঙ্গাবাবার স্নেহভাজন ভক্ত: দিন কয়েকের মধ্যেই পুরীতে 
বাবার আশ্রমে যাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন । ব্যারিষ্টার তাহাকে 
কহিলেন, “আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আমার এ ছুশ্চিকিৎম্ত গোপন 

ব্যাধি কখনে! আরোগ্য করতে পারবে না । তাই বাবার যোগবিভূতির 
ওপরই আমার একাস্ত ভরসা ! আসার আবেদন তাকে জানাবেন, 

তিনি অন্তর্য্যামী--কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয়। কৃপাদণ্টি দিয়ে 
আমায় যেন তিনি রোগের কবল থেকে মুক্ত করেন 1” 

আশ্রমে পৌছানোর পরদিনই ভক্তটি এক হুযোগে বাবার কাছে 

এ ব্যারিষ্টারের কথা পাড়িলেন, নিজেও আবেদন জানা ইলেন, “বাবা, 
এ ভদ্রলোক মর্মান্তিক হঃখ পাচ্ছেন। আপনি এর প্রতি একটু প্রসন্ন 
হোন ।” 
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“উস্সে তৃমহার] কেয়া হোগা, বাতাও। আত্মজ্ঞানক। রাস্তা খুল্ 

যায়গ। 1*-_-ধমকের ত্বরে নাঙ্গাবাব বলিয়া! উঠিলেন। 
“ন1 বাবা, তা নয়। তবে কিনা উনি আপনার নাম করে বার 

বার মিনতি করলেন, তাই আপনাকে বলছি ।” 

“তবে শুনে! হামর1 বাৎ। তুমহার1 দোস্ত.ক! বেমারী হায় 
পুরুষত্বহীনতা । পছেলি উস্্কো। দারু অওর পরদার ছোড়নে বোলা। 
লেকিন হ.ম্সে ইয়ে ভি গুন্ুলেও__উহ দারু অপর পরদার ছোড়নে 
কভি সকেগ! নেহি । তব ক্যায়সে হম উস.কো বাচায়েলে, বোলো ? 

উস্কে প্রীরন্ধ উনকে। ওহি পাপচারমেই রাখ, দেগা! ।”-_ অর্থাৎ, 
তবে শোন আমার কথা । তোমার বন্ধুর রোগ হচ্ছে পুরুষত্বহীনতা | 
সর্বাগ্রে ওকে শুরা পান আর পরস্ত্রী গমন বন্ধ করতে বলো।। 

তবে তুমি একথাও শুনে নাও-_-ও ছুটে! মে কখন ছাড়তে পারবে 

না| কি ক'রে তা'হলে আমি ওকে বাঁচাই, বল? ওর প্রারন্ধ ওকে 

এ পাপ-পক্ষের মধ্যেই'এবার রেখে দেবে । 

ভক্তটি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়। ব্যারিষ্টার-বন্ধুকে বাবার 
মস্তব্য শুনাইলেন। এ কথা শুনিয়া নীরবে ব্যরিষ্টার কিছুক্ষণ বসিয়া 
রহিলেন। আত্মগ্লানিতে ছই চোখ বাম্পাকুল হুইয়। উঠিয়াছে, মৃদু 

স্বরে কহিলেন, “বাব! অস্তর্ধযামী- শক্তিধর মহাপুরুষ । কোন কিছুই 

তার দিব্য পুষ্টির আগোচর নেই । তিনি ঠিকই বলেছেন। এ ছুটে! 
পাপ কার্যেরমোহথেকে এজীবনে আমি বোধহয় আর মুক্তি পাবো না ।” 

সেদিন সকাল বেলায় বালিয়াড়ীর সোপান বাহিয়া বাবার কক্ষে 

আসিয়া ফ্রাড়ান এক আর্ত দর্শনার্থী। আশ্রমের এক ভক্তের সঙ্গে 
তাহার পরিচয় আছে- _ভক্তটি কহিলেন, “বাবা এর নাম মাধব পাল, 
বাড়ী বরিশালে । এক সময়ে খুব বন্ধিষ্ বাবসায়ী ছিলেন এরা, কিন্ত 

পাকিস্থান হবার পর সব্বপ্থ হারিয়েছেন, দিন যাপন ক'রছেন 

তিখারীর মত | আপনার আশীর্ববাদের জন্য এসেছেন |” 
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আগম্তককে আশীর্বাদ দিয়! এবং ছই-চারিটি প্রবোধবাক্য বলিয়া 
বাবা সেদিনও বিবৃত করিলেন একটি হ্বন্দর কাহিনী £ 

বৈকুণ্ে বসে নারায়ণ আর লগ্মমী সেদিন বিশ্রস্তালাপ করছেন । 
কথাপ্রসঙ্গে লঙ্গমী বললেন, “প্রভু, তুমি এই বিশ্বচরাচর স্টি করেছে। 
বটে, কিন্তু মান্য তোমায় পাবার জন্য মোটেই ব্যাকুল নয়, আসলে 
তারা চায় আমাকেই ।” 

হ'জনে কিছুটা বিতর্ক হলো, তারপয় ঠিক হলো_ একথার 
সত্যতা যাচাই করতে হুবে। মর্তের এক ধনী শেঠের ভবনে ছু'জনে 
হলেন উপস্থিত। লক্ষী গিয়ে ঢুকলেন অন্দর মহলে, আর নারায়ণ 

এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আশ্রয় নিলেন ভবন-সংলগ্ন বাগিচার 

এক বেতঝোড়ে। 
শেঠ- গৃহের সব দ্রব্য লক্ষ্মী স্পর্শ করছেন আর তা সোন। হয়ে 

যাচ্ছে। খাঁট, আলমারী, তৈজসপন্ত্র, খাগ্ভশস্য_ সমস্ত কিছু এভাবে 

হলে! সোনায় রূপাস্তরিত। শেঠ ও তার ছেলে-মেয়েদের উৎসাহের 
অবধি নেই, সার! ঘর বাড়ী বোঝাই করে ফেললো স্ব্ণ দ্রব্য দিয়ে। 
স্থান সন্কুলান হচ্ছে না-_এখন কি কর! যায়? স্থির হলো, বাগিচায় 
নৃতন অস্থায়ী ঘর তৈরী ক'রে সোনা-দান। রাখার ব্যবস্থা হবে । 
একাজ করতে গিয়ে শেঠের লোকজন ব্রাহ্মণ বেশী নারায়ণকে করলে! 

উৎখাত । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণ মিনতিতে তাদের হাদয় দ্রব হলো! ন|। 

দেখা গেল, লক্ষ্মীর কথাই যথার্থ। লোকে জগতত্রষ্ট পরম পুরুষকে 
. চায় না, আত্মজ্ঞানের পরম প্রাপ্তিকে চায় না--চায় অর্থ বৈভব, যা 

হচ্ছে বন্ধনের প্রধান কারণ। 
আগন্তক শ্রীপালকে বাব! কহিলেন, “গ্ভাখো, জীবন হচ্ছে শ্বাস, 

বছ শ্বাস তে। বাজে কাজেই নষ্ট করেছো এতগুলো! বৎসর ধরে। 
এবার অবশিষ্ট শ্বাসগুলো ঈশ্বর ভাবনায় লাগাও । তাতেই প্রকৃত 
কল্যাণ হবে, প্রাণে আমবে সত্যকার শাস্তি । 

এবার ভক্তদের দিকে ভাকাইয়া প্রশান্ত কণ্ঠে নাঙ্গাবাবা কহিলেন, 
৩১ ৭ 
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"আমার কাছে তে কতো। লোকেই এসে ভীড় করে, আমে মনের 

কত কথা নিয়ে। কিন্তু আমি ধে বসে আছি শুধু একটি মাত্র দাওয়াই 
নিয়ে ; তা হচ্ছে ভবরোগের দাওয়াই। ছুর্ভাগ মানুষ আমার কাছে 
এসে ঠাড়ায় ভব বন্ধনেরই জন্য ৷ নৃত্তন নূতন আকাঙক্ষা পূরণের 
আবেদন নিয়ে তার! ছুটে, আসে । কিন্তু আমার আসলি দাওয়াই 

কথায়, পরম মুক্তির কথায় তারা কাণ দেয় না? 

করুণার অমৃত-ভাও হন্তে নিয়া আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ এই 

বিশাল ভারতের দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন হই শতাধিক 

বৎসর ; আর্তজনের কল্যাণে আর অধৈত ব্রহ্থাজ্ঞান প্রচারে হইয়াছেন 
মুক্তহস্ত। এবার এই মহাজীবনের শেষ অস্কের শেষ দৃশ্য হয় সমাগত | 

বারেো৷ বৎসর পূর্বেব ভায়েবেটিস রোগগ্রন্ত এক মৃতকল্প রোগী 
বাবার আনীর্ববাদে বাচিয়া উঠে। এই রোগটিকে বাবা এতদিন নিজ 
দেহে পুবিয়া রাখিতেছিলেন। সেবক-ভক্ত জ্ঞানীনন্দ একবার 'এ বিষয়ে 

বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি উত্তর দেন, “জ্ঞানানন্দ, উহ, হায় 
হমার1 তুণমে একৃঠো বাণ২জিসনে দেহান্তকে। বাস্তে পর হামকো 
লেজায়গ1 1” অর্থাৎ, “জ্ঞানানন্দ, এ রোগট] হচ্ছে আমার তৃণে রক্ষিত 

একট প্রাণঘাতী বাণ। জগ্ন যখন আসবে তখন এই বাণটিই ঠেলে 
দেবে আমায় দেহত্যাগের পথে । 

এই বাণই বাব৷ এবার তীহার তুণ হইতে বাহির করিলেন । 
দেহটি হইল কাল রোগে আক্রান্ত । 

কয়েক দিনের মধ্যেই, ১৯৬১ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে, 
আসিয়। যায় মর্ভলীলার অবসানের পালা। পুরী তীর্থের এক নিভৃত 
কোণে গির্ণারী বস্তার পাহাড় শীর্ষে যে আত্মজ্ঞানের আলোক-স্তন্ত 

এতদিন ছিল দেদীপ্যমান, এবার চিরতরে তাহা হয় অপন্থত। 

১৮ 







লহাঘোনী গোলা 
শিবচতুর্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রি। পশুপতিনাথের মান্দরে 

সেদিন বড় সমারোহ | দলে দলে নেপালী ভক্তেরাই শুধু জড়ো হয় 

নাই, সারা ভারতের দিগ দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে বহু শিবভক্ত 

নরনারী, সন্ন্যামী ও কৌল সাধকের দল। মেশার উতসব-ক্ষেরটি 

, আলোয় আলোময়। আর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রহরের পর প্রহর 

চলিয়াছে পুজা-অর্চনা ও স্তবগান। দেবাদিদেবের জয়ধবনিতে 

আকাশ-বাতাস মুখর হইয়] উঠিয়াছে। 

কৌল-অবধূত মত্স্যেন্্রনাথ তাহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিত্য সেবক 

সঙ্গে মন্দিরে আপিয়া বসিয়াছেন। রাত্রি অবসান প্রায়। ধ্যান জপ 

শেষে পশুপতিনাথের মাথায় কিল্বৃপত্র চড়াইয়া প্রণাম খেষ করিবেন, 

এমন সমস মনশ্চক্ষে ভাপিয়! উঠিল এক অলৌকিক দৃশ্য ! ভন্মাচ্ছা- 

দিত বন্ছির মত কে এই নবীন যোগী? নতজানু হুইয়া তাহাকে 

প্রণাম করিতেছে, বারবার চাহিতেছে আশ্রযুভিক্ষা ! 

অন্তরে কৌতূহল জাগে | বারবার প্রশ্ন উঠে, কে এই চিহ্নিত 

সাধক, পরমশিব ধাহার ভার মৎস্রেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত করিতে 

চাহেন? কোথায় রহিয়াছে সে? কি করিয়। ঘটিবে সাক্ষাৎকার । 

মনে হয়, এ তরুণ দেবাদিদেবেরই প্রেরিত। এ েন তাহার ঝড় 

আপনার জন, তাহার তপস্যাঁময় জীবনের পরম ধন। 

নির্দেশ অচিরেই মিলে । অস্ফুট দৈববাণী শ্রবণ করেন মণুস্তেন্দ্রনাথ, 
_-গবংস, আমার দর্শন শেষ করে সে-যে তোমারই উদ্দেশে রওন! 

হয়ে গিয়েছে। অরণ্যপথ ধরে, ক্লান্তপদে। তোমারই আশ্রমের সন্ধান 

ক'রে ফিরছে। তুমি তাঁড়াতাড়ি ফিরে যাও, ডেকে এনে তাকে 
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অঙ্গীকার ক'র। এই সাধক হবে তোমার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক ।' 
নিগৃড় ষোগসাধনার পথসন্ধান সে দেবে অগণিত নরনারীকে |” 

ভক্তিভরে মংস্যেন্্র বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করেন, ত্রস্তপদে 

আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। সেবকদের নির্দেশ দেন, “অদূরে জর্গুলের' 
ভেতর দেখা পাবে এক হ্ন্দর হুঠাম তেজবৃণ্ত যুবকের । সে হয়তো 

পথ ভূলেছে। এখানকার পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে এক্ষুনি তাকে আমার 

কাছে নিষে এসো 1" 

থানিক বাদেই যুবককে আশ্রমে উপস্থিত করা হয়। বকুলতলার 
সিদ্ধপীঠের আসনটিতে মতশ্যেন্্রন৷াথ সমাসীন। দিবাকান্তি, জমুন্পতদেহ 
মহাপুরুষের সারাদেহ ভন্মে আচ্ছাদিত! শিরে জটার ভার, গলায় 

নাদ, সেলি, শিঙ্গা । হাতে জড়ানো রুদ্রাক্ষের মাল । পরণে কৌপীন। 

পার্থেশায়িত রহিয়াছে সিন্দুর-চচিত ত্রিশূল, আদারি ও খর্পর | 

মহাঘোগীকে দর্শন করিয়া যুবক বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়। 
অনাস্বাদিত-পূর্ব, অলৌকিক অনুভূতিতে সারা মন-প্রাণ তাহার পুর্ণ 
হুইয়৷ উঠে। ভাবাবেগে কম্পিত হইতে থাকে সারা অঙ্গ। 

সাঞ্টাঙ্গ প্রণতি সারিয়। মুক্ত করে সে নিবেদন ক'রে, "প্রভু, 
আপনার দর্শন পেয়ে আজ আমার জীবন ধন্য হলো। দীর্ঘ পদ 

অতিক্রম করে এসেছি আমি অন্তরের ছুটি আশ। নিয়ে ! শিবচতুর্দশীতে 
পশুপতিনাথের মাথায় চড়াবে বিব্বপত্র, আর মহাকৌল মংস্যেন্রনাথের 
চরণে আশ্রয় নিয়ে শুরু করবো আমার সাধন1।” 

“কিন্তু বগুস, এত লোক থাকতে, আমার কাছে আসার সিদ্ধান্ত 

তুমি ঠিক করলে কেন, বলতো 11” প্রসন্নমধুর কে বলেন মংস্যেন্্। 
“কৌলজ্ঞাননির্ণয়-এর রচয়িতারূপে 'আপনার ভারতজোড়া খ্যাতি 

কে না জানে? তাছাড়া, প্রবীণ সাধকদের মুখে আমি শুনেছি, যোগ 
ও তন্ত্রসাধনার যুগ্মরশ্মি আপনি অনায়াসে ধারণ ক'রে রয়েছেন | 

আমার প্রার্থনা, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।” | 

আশীষ জানাইয়। মত্ন্যেন্জ্রনাথ বলেন “বগুস, দেবাদিদেবের তৃমি 



মহাযোগী গোরখনাথ 

অনুগুহীত। তুমি তার চিহ্নিত সাধক । প্রভু পঞ্টপন্িনাথের ইঙ্গিত 
পেয়েই যে তোমার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি; মনক্কামণ) 

তোমার সিদ্ধ হবে। লগ্ন উপস্থিত, ভোগমতীতে তাড়াতাড়ি স্বাল 

সেরে এসো । আজই, এখনি আমি তোমায় যোগদীক্ষা দেবে। |” 
বিভৃতি-ন্নানের শেষে যুবক যুক্তপাণি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। গুরু 

পরম ন্মেহে তাহার দেহে হু্গিয়া দেন গেরুয়া! কৌগীশ এও বহির্বাষ, 

সারাদেহ ভল্মে বিলেপিত করিয়া ললাটে অঙ্কন করেন ত্রি-.$,-চিহ্ক | 

উপবীতে “শিংনাদ” ও “পবিভ্রী' বাঁধিয়। দিয়] নবদীক্ষিত 1ধে/র তপ্ত 

দন সিদ্ধিপ্রদ পরম পবিত্র মালা। প্রসন্ন মধুর কে বহে, 'বশুস, 
ধিংলাজতীর্ঘ থেকে সর্ব-অভীষ্টপ্রদ ঠমরা ও আশাপুরীর এই খাজা 
আমি সংগ্রহ করেছিলাম এতুমি গ্রহণ ক'র। শিব-পার্বকার কগ। 

তোমার ওপর নিরস্তর বষিত হোক ।” 

অতঃপর, যোগদীক্ষ1! ও শ্গৃঢ় সাধন-পদ্ধতি দান করিয়। মশ্ডস্যে্' 
নাথ নূতন শিষ্বের নামকরণ করেন__গোরক্ষনাথ। জনসাধারণের 
মুখে মুখে এই নামই পরে হুইয়! উঠে_গোরখনাথ। 

উত্তরকালে ভারতীয় জনজীবনের সমক্ষে গোরথনাথ আঁখি হন 

অপরিমেয় োগবিভূতির অধিকারী এক মহাসাধকরূপে। শিবাশঙার 
বলিয়৷ তাহার প্রসিদ্ধি রটে. দিকে দিকে পুজিত হন লক্ষ লক্ষ ভক্তেক্স 
হদয়-মন্দিরে | 

এ দেশের আধ্যাত্মজীবনে আচার্য শঙ্করের অভ্যুদয়ের কয়ে শত 
বৎসরের মধ্যে এমন বিরাট পুরুষের সাক্ষা আর মিলে নাই। 

সাধন-এই্বর্ষের সে যোগীরাজ গোরখনাথের জীবনে মিলিত 
হইয়াছিল অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তি। তাই হ্বল্পকাল মধ্যে 
আদিনাথ ও মংস্তেন্্রনাথের যোগীগেঃ্ঠীকে পুনগঠিত করিয়া তুজিতে 
ভিনি সক্ষম হন, নৃঙন প্রেরণ। ও দিকৃদর্শন দিয়া তাহাদিগকে উত্চ্ধ 
করেন! তাহার আশ্রিত এই সাধক ও সঙ্ল্যাসীর দল উত্তর ভারতের 

ও 



ভারতের সাধক 

কল তীর্ঘ ও জনপদে ছড়া ইয়! পড়ে, পরিচিত হয় কানফট ষোগী নামে। 

এই যোগী সাধকের তপস্যা ও খান্ধ সিদ্ধির প্রভাব থে 
ত্ররতের দুর-দুরান্তে এবং বহিভারতে ব্যাপ্ত হুয় তাহার প্রমাণ 
আছে। পূর্বাঞ্চলে কামরূপ, উত্তরে নেপাল, গোরখপুর ও বারাএসী, 

পশ্চিমে ধিনোধর ও হিংলাজে এই সাধকের বনু সাধনকেন্দ্র গড়িয়া 

উঠে। দক্ষিণে মলয়ালম ভাষী ঘোগী গুরুকলদের মধ্যে নাথসাধনার 
এ্রতিহ্থ পাই। স্তুদুর ইরাণ, আরব ও রাশিয়ায়ও ঘে নাথযোগীরা 
পদার্পণ করেন তাহা বিশ্বাস করিতে ক্য়। রাশিয়ার বাকুতে জ্বালা মুখী 
দেবীর এক মন্দর আ.ছ, জনৈক নাথপস্থী এবং শৈবসাধক ইহার 

গ্রুতিষ্টাতা_এ কথ এ মন্দিরগাত্রে খোদিত .দ্খ। ষায়। ইরাণ ও 
আরবের শফী সাধকে?1 না'থপন্থীদের মতই কায়াযোগ সাধনের উপরু 

জোর দেন-_তীাহাদের উপর ভারতীয় নাথযোগীদের প্রভাব কতটা 

পড়িয়াছিল--_তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য । 

গোরখনাথের জন্ম কোথায়, কোন্ সময়ে [তনি আবভূতি হুল 
আহা সঠিক বলাপ উপায় নাই। তাহার (নজের বাণী ও রচনার 

বিচারবিশ্লেষণ এ সম্পর্কে কিছুটা আপোকপাত হয়তে! করিতে পাপে, 

কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশের বিভ্রান্তি ভেদ করিয়া তাহ] হইতে সত্য নির্ধাণ 

করা কঠিন। রূপকথা ও জনশ্রুতির ধুআজালও এই মহাযোগীর 
জীবন ও যোগাবিভূতিকে কেন্দ্র করিয়! কম গড়ি উঠে নাই। কাজেই 
এ সম্পর্কে যাহ! কিছু বলার, মোটামুটভাবেই গুধু বল যায়। 

আনুমানিক দশম শতকে, পূর্ব ভারতের সিদ্ধপীঠ “কামরূপ 
গোরখনাথ আবিভূর্ত হন।* “গোরথ বাণী'র একটি ভণিতায় তিনি 
ব্পিতেছেন,_ 

১ গ্রিষ্ারলন, ্রিগল্ঃ তেসিতোরী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পঞ্ডিত অন্থুমান 

ফরেন) যোগীবরের জন্মস্থান পাঞ্জাবে বা পশ্চিম ভারভের অপর কোন অঞ্চলে । 

“গোরখনাথ' প্রণেতা ডক্টর মোহন সিং-এর মতে তিনি আবিভূর্ঘি হইয়াছিলেন 

পেশোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে । 



মহাযোগী গোরখনাথ 

পরব দেশ পছাহী ঘাটা 
(জনম) লিখ্য। হমার1 জোগ, 

গুরু হমার] নাওগর কহী এ, 

মেটে ভরম বিরোগী।১ 

__দেশ আমার পূর্বাঞ্চল, আর পশ্চিমে রয়েছে বিচরণেণ ক্ষেত্র । 
জনম অবধি ভাগ্যে আমার লেখা আছে যোগ। গুরু আমার ধেন 

নৌকার মাঝি, ভ্রমরূপ রোগ সদা করেন নিরাময়। দেশ পূর্বাঞ্চল 
এবং জন্মাবধিযোগের বিধিলিপি--এ কথা হইতে পুর্বীয় সিদ্ধপীঠ, যোগী 
তান্ত্রকদের তপংঃক্ষেত্র কামরূপের কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে । 

গোরখন!থের নামে প্রচারিত বাণী ও রচন] বাংলাভাষায় পাওয়। 

যায় না, ইহাদের অধিক!ংশই হিন্দিতে রচিত ! বিশিষ্ট গবেষক ড্র 
মোহন “সিং-এর মতে, মোগীবর গোরখণাথই হিন্দি গঞ্ভেপ্র প্রথম 
লেখক. এই কারণে একদল পণ্ডিত মনে করেন, যোগীবর গোরখনাথ 
মোটে: পর্বাঞ্চলেগ লাক নন: কিন্তু এই ধারণা যুক্তিসহ নয়। 
গোরখনাখ সম্পর্কে ষে সব কথ। ও কাহিনী সারা ভারতে বিশ্ারিত্ত 
হইয়াছে, তাহার মূল কাহিনী রহিয়াছে বাংলাদেশে । বহিধাংলায় 

এপ্রচলিভ গোরখের খাশী ও গোরখের রচনা বাংলার যুল বাণী ও 

কাহিনীর প্রতিধ্বনি মিলে এবং নানা অংশের বিক্ষিপ্ত ও পরিবতিত্ত 

অবস্থার রূপ পাওয়া যায়। 

বাংল: সাহিত্যের খাতনাম1 গবেষক ডক্টুর স্বকুমার সেনের মন্তব্য 
৯০১ পেশ শশী শী শু 

১। গোরখবাণীর সম্পাদনা প্রসঙ্গে ডক্টর পীতান্বর বড়খোয়াল এই ভপিতার এক 
অলৌকিক রূপক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বভারঞ্ছী বিদ্যাভবনেক্ক 
উপ ধ্যায় পঞ্চানন মণ্ডল সে সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা সমীচীন যনে 
করি। তিনি লিখিতেছেন, «-_-এই সম্পাদকীয় রূপক ব্যাখ্যার আবরণ উন্মোচন 
করিলে আমরা যে তথ্যটি পাই তাহাতে গোর্থনাথকে ভারতের পুর্ব প্রান্তে 
অধিবাসী এবং *শ্চিমেব নান! অঞ্চলে বিচরণকারী বলিয়! শ্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে 
পারি। তিনি পুর্ব দেশের অধিবাসী বলিষাতীহার ভাগ্যে ফোগ লিখ! থাকার মে] 
বাংল' প্রান্তের বিখ্যাত যোগপীঠের ধারণা অনায়াসেই কর। যায় । গোর্থবিজয়ের 
«পশ্চিমেতে গোর্থ গেল' আমার্দের এই উত্কিকে নিঃসনেছে প্রমাণিত করে ।” 

১ 

পি শপ পাপ পা শা শী পি 4 সশ শাস্পাি শশা পা তি াপস্পি টি পপি পাট পিপাসা শপ সপ পাক 
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এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, “নাথপগ্ছের, উৎপত্তি ও বিকাশ 

ষে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার 

কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় এবং 
তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিদ্বিত রহিয়াছে। 
খাঙ্গালাদেশের বাহিরের যোগীসম্প্রদায়ের এতিহোর ধার! যে বাজার" 

দেশ হইতে নিঃস্ত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নম ।” 
উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার উপাস্তশ্িত মহ'- 

শক্তিপীঠ কামাথ্যা অঞ্চলে গোরখনাথ আবিভূতি হন একথা বলা 
মোটেই অযৌক্তিক নয়। 

অখ্যাত অজ্ঞাত দীন-দুঃখীর ঘরে যোগী গোরখনাথের জন্মা। মাতা 

ছিলেন পরম ভক্তিমতী। সংসারের কাজকর্ম সারিয শিবের উপাসন ও 

অপধ্যানে তাহার সময় কাটিয়! যাইত পরম আনন্দে । নিত্যক!র 

পুজাশেষে ঠাকুরের আশীর্বাদ মাগিতেন আর অন্তরে চকিতে খেলা 

য1ইভ 'একটি গোপন অভিলাষ-_ইফ্টদেব শিবেরই মত একটি পুত্র .*ন 

তাহার কোল জুড়িয়া আসে । 

অন্তরের কথা অন্তর্যামী প্রভু শুনিলেন। একদিন গার »'.ক্র 
পূজার শেষে এই ভক্তিমতী সাধিকা ঠাকুরের চরণে প্রণাম নিণ্দেন 
করিতেছেন, হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখিলেন-_সার! কুটির নিগ্ধ শুভ্র জ্যে!তি ত 
ভরিয়া! উঠিয়াছে, আর সেই জ্টোতিঃপুঞ্জের মধ্যে ফুটিয়। উঠিয়'ছে 
দেবাদিদেবের করুনাঘন্ মৃতি ! 
দিব্য আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া প্রভূ কহিলেন, “বসে, তোমার 

ভুক্তিনিষ্ঠায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার অন্তরের আকাঙক্ষাটি 
আমার কাছে ব্যক্ত ক'র। আমি তা পূর্ণ করবে।।” 

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর সাধিকা উত্তর দেন, “প্রভূ, আমার প্রাণের , 
ইচ্ছে তো৷ তুমি ভাল করেই জানে! । তোমারই মতন পুত্র আমি চাই, 

“তথাস্ত। যোগসিদ্ধ মহাজ্ঞানী এক তনয় আসবে তোমার গৃ্ে 



মহাযোগী গো্খ নাথ 

সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত রমণীর সম্মুথে পতিত হয় বিস্বপত্রে জড়ানো কিঞ্িিত ভল্ম। 
প্রভূ বলিয়া দিলেন, “ওগো, এই ভল্মটুকু তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবে, 

লাভ করবে তোমার প্রাথিত ধন।” 
বসরেক কালের ব্যবধানে এই শিব-উপাসিকার কোলে আবির্ভূভ 

হয় দিব্যকাস্তি শিশু-_উত্তরকালের শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথ | 
দরিদ্রের সন্তান যেমন করিয়া বাঁড়িয়। উঠে, গোরখনাথের জীবনে 

তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। মায়ের সঙ্গে নিত্যকার দুঃখ দারি্র্যের 
কশাঘাত তাহাকেও সহা করিতে হয়। মায়ের কাছে কাছে থাকিয়া 
প্রতিদিন বালক সংগ্রহ করে শিবপৃজার উপচার, পুজাশেষে শ্রদ্ধাভরে 
মাথায় তুলিয়া নেয় নির্মাল্য ও প্রস'দ। 

আর কেহ জানুক না জানুক, জননী মর্মে মর্মে জানেন- পুত্র 

তাহার শুদ্ধ সংস্কার নিয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শিব-বরের সৌভাগ্য 
নিয়া হইয়াছে আবিভূর্তি। গুহস্ের ধনঞ্জন গুহ যে এই খৈরাগী পুন্রের 
জন্য নয়, এ বিষয়েও তিনি নিঃসংশয়। অতঃপর শ্রীভগবান এ পুত্রকে 
নিয়৷ কোন্ নিগুঢ় খেলা থেপিবেন তাহা কে জানে ? পুত্রের ভবিষ্যু- 
চিন্তা জননীর অন্তরকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিয়। তোলে । 

গোরখনাথের ঘখন বারো বসর বয়স তখন হঠাৎ গৃহে একদিন 
বড় অদ্ভুত ঘটন1 ঘটে । ভাড়ারে সেদিন চাল বাড়ন্ত, ঘরে পয়সাকড়ি 

কিছুই নাই। কি উপর করাযায়? কুটির-প্রাণে একরাশ গোবর 

ঢাঁলিয়! নিয়। জননী ঘুটে তৈরী করিতে বসিলেন, বাজারে ইহা বেচিয়া 

য্দি কিছু পাওয়া ষায়। 

বালক গোরখনাথও এসময়ে মায়ের পাশে আসিয়া বসে, হা 

নাড়াইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে থাকে। 
এ সময়ে অনুরস্থ রাস্তায় শোন] যায় বু লোকের কলরব। জটাজুট 

সমস্থিত এক প্রবীণ সঙ্গ্যাসী তাহাদেরই ক্ষুদ্র কুটিরের দিকে ধীরপদে 
আগাইয়া আদিতেছেন পিছনে গ্রামের একদল লোক । সকলেরই 
চোখে-মুখে কৌতুহল ও বিল্ময়ের ছাপ। 
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বালক গোরখনাথের সম্মুথে আগাইয়া আসিয়া জঙ্ন্যাসী নিবেদন 
করেন সশ্রন্ধ প্রণাণ, উদাত্ত স্বরে গাইয়া উঠেন স্তুতিগান | বালকেরও 
দেখা বায় অপূর্ব ভাবাবেশ। দিব্য চেতনায় সার! দেহ থর থর করিয়া 
কাপিতেছে, নয়ন ছুটি নিম্পলক। গোময়লিপ্ত হস্ত দুটিতে ফুটিয়া 
উদ্িয়াছে নিগৃড় যোগমুদ্রা। 

গোরখনাথের জননীর দিকে ফিরিয়! সন্ন্যাসী এবার মৃদ্ধ মধুর স্বরে 

কহিলেন, “মা, তোমার এই গে'ময়স্থপের মাঝ থেকে আজ জামি 

আবিষ্কার করে গেলাম এক মহাযোগীকে । স্বয়ং শি“ই কৃপা করে 

আমায় দিয়েছেন এর ইনিত। তোমার কোল পবিত্র, কুল পবিত্র । 

আর সারা! দেশ ধন্য হয়েছে এমন ছেলেকে পেয়ে । কিন্তু মাগো, 

তোমার কোন কাজেই এ আর লাগবে না। এ বালক প্রেরিত-পুরুষ, 
অচিরে সে বেরিয়ে পড়বে ঈশ্বরের নির্ধারিত কাজে ।” 

সন্লা সীর কথা ফলিতে দেখ! গিয়াছিল। পরের দিন প্রত্যুষে 

উঠিয়। জননী বালককে আর দেখিতে পান নাই, চিরতরে সে সংসার 

ভ্যাগ করয়। কোথায় চলিয়া গিয়াছে । 

নেপালে আজো! একটি কিন্বদন্তী প্রঠজিত আছে-_-এক পুন্রাথিনী 

নাবীর প্রার্থনায় ভগবান আশুতোষ কূপাপরবশ হন এবং তাহাকে 

নিজ ধুনীর ভন্ম প্রদান করেন। এ ভল্ম ছিল তাহার ভক্ষণের জদ্য 
কিনব ভূল বুঝার ফলে নারী এ ভক্মঘুষ্ট গোম:য়র স্্পে নিক্ষেপ 
করেন। বারো! বগুসর পরে এক সিদ্ধযোগী এ গোময় হইতে আবিষ্কার 
করেন সিদ্ধাচার্ধ গোরথনাথকে। 

গৃহ হইতে নিজ্রান্ত হওয়ার পর গোরখনাথ সাধু-সন্ন্যাসীর দলে 
ভিড়িয়া পড়েন। পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শনে অতিবাহুত হয় কয়েকটি 

বংসর। শৈবসাধনার পুর্ব সংস্কার নিয়! জঙ্বিয়াছেন, তাই কোথাও 
শৈবদাধক ও যোগী দেখিলেই আগাইয়| তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা! 
করেন। তাহাদের উপদেশ ও শিক্ষায় ধীরে ধীরে গোরখনাথের 

সাধনপ্রস্তৃতি গড়িয়া! উঠিতে থাকে । 
৮” 
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উত্তরভারতে তখন যোগিনী কৌলসিদ্ধ মংস্যেন্দ্রনাথের খুব নাম- 
ডাক। তাহার রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয়-এর প্রচার দিকে দিকে । যুবক 

গোরখনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, এই মহাসাধকের আশ্রয়ই তিনি 

গ্রহণ করিবেন, মাগিবেন তাহার কাছে যোগদীক্ষা। তাই শিব চতুর্দশীর 
পুণ্যপিনে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াই মৎস্েন্্নীথের আশ্রম-সন্ধানে 

তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তারপর সিদ্ধ হয় তাহার মনক্কামনা। 

দীক্ষার পর গুরু কহিলেন, 'বগুস, তোমার সংস্কার শুদ্ধ, দেহ পরম 

পবিত্র, উত্তম অধিকারী তুমি, সন্দেহ নেই । কিন্তু যে মহান্ নাথধোগ- 

ধর্মে আজ আশ্রয় নিলে তার সাধন1 ও সিদ্ধি কিন্তু অতি দুরূহ |” 

“আপনার কুপা ও উপদেশে আমি আমার ব্রত উদ্যাপন করতে 

পারবো, এ বিশ্বাস রয়েছে । আপনি গুরু-_নবজীবনদাতা, নবজীবনের 

প্রতিষ্ঠাতা । প্রাণ দিয়েও ষে আপনার নির্দেশ আরম অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করে যাবে৷.” যুক্তকরে উত্তর দেন গোরখনাথ। 

“বৎস, লৌকিকভাবে আমি গুরু ঠিকই, কিন্তু আসল গুরু হচ্ছেন 

তিনি_ধার ভেতর স্গ্ির আদি ও অস্ত বিধৃত রয়েছে । “স পূর্বেষামপি 
গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাং--ক'লজয়ী সেই পরম শিবই সকল সাধকের 

প্রকৃত গুরু। তোমার সাধনার সিদ্ধির অন্তে রয়েছে সেই চিরন্তন গুরুর 

স্বরূপ অর্জন করা-_নাথত্বে প্রতিষ্িত হওয়া ।” 
“সেই পরম জন্তার সাথে যাতে যুক্ত হতে পারি, দয়া করে তার 

নিগৃঢ় সাধন-পথটি এবার আমায় দেখিয়ে দিন 1” 

“নিশ্চয়ই দেখাবো, বুস। নাথ যোগধর্মের বিরাট প্রতিশ্রুতি ষে 

তোমার ভেতর নিহিত রয়েছে। তোমার ওপর যে আমার অনেক 

আশা, অনেক ভরস1।" 
সন্মেহে তরুণ শিষ্কের শিরে হাত রাখিয়া গুরু আবার কনিতে 

থাকেন, “বতস, একৈকনিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘদিন তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ 
ও রাজযোগের সাধন নিতে হবে । আমাদের সম্প্রদায়ে হঠযোগ দ্বার! 
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রাজযোগের দৃঢ় সোপান আগে নির্মাণ করে নিতে হয়। 

“কৃপা ক'রে এ তত্ব আমায় বুঝিয়ে বলুন।” 
“প্রথমে তোমায় ধৌতি, বস্তি নেতি, ত্রাটক, মৌলিক ও কপালস- 

ভাতি--এই ষট্কর্ম সাধন করতে হবে । এতে সাধকদেহে ক্ফুরিত 
হয় নানা ধরণের শক্তি! পরবতা স্তরে হবে মহত্তর শক্তির উদ্বোধন । 

জরা মরণ হবে তোমারআযয়ন্তাধীন | মহামুদ্রী, মহাবন্ধ, মহাবেদ খেচরী, 

উড.ডান, মুলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, বিপরীত করণী, বজ্রোলী, শক্তিচালন 

- এই দশটি মুদ্রাও আমি তোমায় সযতে শিক্ষা! দেবো ৷” 

"এ আমার পরম সৌভাগ্য, প্রভু 1” 

“এই সব মুদ্রায় সিদ্ধ হলে জরা-মরণের ওপর আসে যোগীর 

প্রভৃত্ব। অফ্টসিদ্ধি হয় করঙলগত। কায়াসাধনের ওপর আমাদের 

পূর্বতন যঘোগীরা জোর দিয়ে গিয়েছেন। এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, 

পকদেহ লাভ ক'রে তুমি ভীবন্মুক্ত অধূতরূপে বিচরণ করতে পারবে । 

আর সেই সঙ্গে রাজযোগের সমাধির ভেতর দিয়ে পুর্ণজ্ঞানে হবে 

গ্রতিঠিত, লাভ করবে নাথ-সাধনার পরম প্রাপ্তি--শিব-স্বারূপ্য।” 

নেপাল কয়েক বৎসর গুরুর সংনিধ্যে গোরখনাথ অবস্থান করেন 

নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন তীাহ'র অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিটি অঙ্গ! 

ভাগ্যগুণে শিবকল্ল যোগীগুরুর আশ্রয় মিলিয়াছে, কায়মমোবাকো 

তীহার সেবায় তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে কঠোর 

কৃচ্ছুসাধনের মধ্য দিয়া যৌগিক সাধনার সোপানগুলি একে একে 

অতিক্রম করিয়৷ চলিলেন। 

সেন্দন মশ্যেন্্নাথ নিভৃতে ত'হণকে ডাকিয়া কহেন, “বশুস, গুরুর 

সান্সধ্যে থেকে স্থির হয়ে বসে উপদেশ গ্রহণ ক'রে যে নিগুঢ় সাধনা 

সম্পন্ন করতে হয়, তা তোমার হয়েছে । এবার কিছুদিন আমার সঙ্গে 

তোমায় পরিব্রাজন করতে হবে। সম্প্রদায়ের তীর্থগুলো৷ দর্শন ন। 

করলে সাধনার ভিত্তি দৃঢ় হয় না। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও ছিংলাজ পরিব্রাজন 

প্রথমে শেষ ক'র। তারপর অযোধ্যার উত্তরাঞ্চলের গভী'র অরণ্যে 

তড 
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গিয়ে আসন বিছাও, গুরু কর কঠোর তপস্তা। সেখানেই লাভ 
করবে তোমার যোগসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল।” 

প্রথমে উভয়ে কাশী, বৃন্দাবন, কেদার, বদরী প্রভৃতি সারিয় 

চলিলেন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে | একের পর এক রামেশ্বর, ত্র্যন্বক, 

পুক্ধর, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ দর্শনও শেষ হইল । 

এবার মতশ্যেন্দ্রনাথ প্রিয় শিষ্যকে কহিলেন, “বগুস, নাণধোগীর! 

দীক্ষান্তে যে সব তীর্থদর্শন ক'রে তাদের মধ্যে হিংলাজের গুরুত্ব 

অত্যধিক! যোগ সাধনাকে যার সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে চায়, 
তাদের পক্ষে এ স্থানে পরিব্রাজন ও দেবীর পুজ। হোম অবশ্য অনুষ্েয়। 
কিন্তু এ তীর্থের পথ বড় দুর্গম |” 

“তা হোক না প্রভু । কিন্তু এই হিংলাজের অবস্থ'ন কোন্ 

দিকে 1 প্রশ্ন করেন গোরখনাথ। 

“এ তীর্থ মক্রাঁণে, পশ্চিম সমুদ্রতীরে | সি্ধুনদের মোহন থেকে 
প্রায় আশী মাইল দুরে যেতে হয়। হিংলাজ পর্বতশৃঙ্গের নীচেই 
হিংগল নদীর ধারে অবস্থিত শাক্তসাধনার মহাঁপীাঠএই হিংলাজ তীর্থ ।” 

“কি এর বিশেষ মাহাত্ম্য, গুরুদেব ?” 

“একান্ন সতীগীঠের অগ্ঠতম এটি । দেবীর কপাল এখানে পতিত 

হয়েছিল--কারো! কারো মতে দেবীর কিরীট। আর এখানকার 
মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছে অগ্নিদেবীর নামে । দেবী হিংলাজ হিংগুদা 

নামেও অভিহিতা হন। শ্রেষ্ঠতম শক্তি বিভূতি যে সাধকের! অর্জন 
করতে চায়--তা সে ষোগীই হোক্ কি তান্ত্রিকই হোক, তাকে এখানে 
আসতেই হবে, বংস।১ 

» ছিংলাঁজ, নাগরঠাটা ও কোটেশ্বর একসঙ্য়ে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন ও 
গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ ছিল। হিমালয় ও কাশির তীর্থসমূহের] মতই ছিল ইহাদের 
খ্যাতি ও মর্যাদা । তারত ও পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ প্রাচীনকালে এখানকার 
কয়েকটি তীর্থের, বিশেষ করিয়া! হিংলাজের, মাধ)মে সাধিত হইত। উত্তরকালে 
এই তীর্ঘদেবী হিংলাজকে মুসলমানের! বলা গুরু করে বিবি নানী । মুসলমানের! 
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এই হিংলাজ মন্দিরে বামাচারী সাধন প্রথার প্রাধাম্থ বকালের। 
তাহা সত্বেও দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক, শৈবষোগী ও নাথযোগীরাও দলে 
দলে এই তীর্থ দর্শনে গমন করিত । , 

করাচী-মিয়ানী-হিংলাজ রোড ধরিয়৷ ভক্ত তীর্থকীমীদের যাইতে 
হয় মক্রাণ সমুদ্রতীরের দিকে! রাস্তা ষেমনি দুর্গম, তেমনি বিপদসন্কুল। 

তীর্ঘযাত্রীরা প্রায়ই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের এক একটি যাত্রীদ্দলে বিভক্ত 

হইয়] রওনা হয়। ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আগুয়ারা তাহাদের নেতৃত্ব নেয় ও 

সকল কিছুর তত্বাবধাঁন করে এবং রাস্তায় প্রায় পনেরটি স্থানে পূজা 
তর্পণ ইত্যাদি করিতে হয়। নিকটস্থ একটি পাহাড়ের গহবরে একটি 

নিদিষ্ট পবিত্র স্থান রহিয়াছে, সেখানে দেবীর উদ্দেশে বহু সংখ্যক 

পশ্রবলি দেওয়া হয়। 

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হিংলাছজে পোৌঁছিয় যাত্রীর। দেবীর চরণে 
ঠুম্ার মালা উৎসর্গ ক'রে ও শ্রদ্ধাভরে তাহ! গলায় পরে । 

গোরখনাথের একটি প্রাচীন ও জাগ্রত ধুশী এ তীর্থে রহিয়াছে । 
যোগী ও কৌল সাধকদের কাছে এটি পরম পবিভ্র। হিংলাজ হইতে 

ফির্িবার পথে যাত্রীরা কোটেশ্বরের মহাদেব দর্শন করে। গোরখনাহী 

ঘোগীর। এখানে দক্ষণ বাহুতে যোনিলিঙঞ্গের চিহ্ন অর্থাৎ শিবশক্তির 

মিলন 'চহৃ সাগ্রহে অঙ্কিত করিয়া নেয়। 

নাএযোগীদের প্রিয় ও পবিত্র চুণা-পাথরের অজ মালা এখানে 
সব সময়ে পাওয়। যঘায়। পাথরের এই সব ছোট ছোট দানাকে বলে 

হিংলাজ-কা-ঠুমরা, আর একটু বড় আকারের দানাগুলি পরিচিত 
আশাপুরী নামে। পাঁচশত বা হাজার দানার এক একটি মাল। যোগী 

ও ভক্ত দর্শনার্থীরা নাগরঠাটা1 হুইতে কিনিয়া নেয়, হিংলাজ তীর্থে 
পেঁছিয়াই এগুলি দেবীর চরণে সোশুসাহে করে উত্সর্গ। তারপর 

পরমানন্দে উহ! কণ্ে ধারণ করে। 

এই স্থানগু ল অধিকার করার পরও হিদ্দুষাত্রীদের তীর্থ দর্শনে ছেদ পড়ে নাই 
অন্ততঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পধ্যন্ত। 
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তীর্থ কৃত্যাদি শেষ করিয়া ফিরিবার পথে নাগরঠাটার আশাপুরী, 
দেবীকে দর্শন করা যাত্রীদের এক অবশ্যকর্তব্য কর্ম। ভক্তের আশ! ও 

অভীফপূর্ণ করেন, তাই নাম তার আশাপুরী। দেবীর চরণে স্পর্শ 
করাইয়৷ বড়দানার চুণা-পাথরের মাল ষোগীরা পরম শ্রদ্ধায় গলায় 

জড়াইয়। রাখে-_:এই মালার নামও আশাপুরী | 

ব্ছুতর অরণ্য পর্ববত নদ? প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মণ্স্েম্দ্র ও গোরখ 

সিন্ধুর রাজধানী নাগরঠাটায় আসির1 উপস্থিত হইলেন। আধুনিক 
কতাচী হঠতে প্রায় সত্তর মাইল ব্যবধানে মাকৃলি পর্বতের মালভূমির 
উপরে তগ্কালে এই নগরী উপস্থিত ছিল৷ 

পথ চলিতে চলিতে, গোরখনাথ প্রশ্ন করেন, “গুরুদেব, আশাপুরীর 
এ মালাকে যোগীর। কেন এত কল্যাণকর মনে করেন ? 

সন্সেহে মৎন্যেন্্রনাথ উত্তর দেন, “তবে শোন, বতস। এ পবিত্র 

মালার সঙ্গে হুরপার্বতীর এক অপূর্ব লীলার কাহিনী জড়িত হয়ে 
রুয়েছে। সিদ্ধঘোগী ভক্ত ও তীর্থযাত্রীনা সে লীলার অনুধান করে 

আসছেন প্রাচীনকাল থেকে ।” 

“কৃপা করে সবিস্তারে আমায় সব বলুন।” 

সংক্ষেপে মৎস্যেন্্রনীথ বলিয়। চলিলেন সেই লীলা-কথা : 
-আশাপুরী অরণ্যের ভেতর দিয়ে প্রভু শিবজী ও পার্বতী একবার 

সিদ্ধপীঠ হিংলাজে যাচ্ছেন। চলতে চলতে শিব একসময়ে বললেন-_- 

“প্রিয়, আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি খিচুড়ি 

রান্না করে দাও। আর আমি ততক্ষণে এই গন অরণ্য থেকে বার 

হবার সোজ। পথট। একবার ঘুরে আসি ।” 

পার্বতী পরমানন্দে তখনই রান্নার যোগাড়ে বজিলেন। যাওয়ার 

সময় শিব কহিলেন, “প্রিয়ে, আমার মনশ্চক্ষের সামনে একটা আসঙ্স 
বিপদের দৃশ্য কিন্ত হঠাৎ ভেসে উঠলে! । আমার অনুপস্থিতির সুযোগ 
নিয়ে এই বনের কোন হিংস্র অস্থর উপস্থিত হতে পারে। তোমার 

১৩ 



ভারতের সাধক 

ক্ষতি সাধনের চেষ্টাও হয়ত সে করবে ।!! 
“সেকি গো! তাই যদি হয়, তবে আমায় এমন একল। ফেলে 

রেখে তুমি চলে যাচ্ছে! কেন ?” ---পার্বতী অনুযোগের স্থুরে বলিয়া 

উঠেন। | 

“না পরিয়ে, কোন ভয় নেই। তোমার চারদিকে মন্্রপুত ভন্ম- 
রেখার এক বন্ধনী আমি দিয়ে যাচ্ছি। এই বন্ধনীর ভেতরে আসবার 

চেষ্টা করলে অস্ত্র তক্ষুনি ভম্ম হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমার ত্রিলোক- 

জয়ী ব্রিশুল রইলো তোমার পাশে। প্রয়োজন হলে এই মারণাস্ত 
তোমার কাজে লাগবে '” 

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি করিয়। শিব অন্তহিত হইলেন। এদিকে 
কিছুক্ষণ বাদেই এক ভীমকায় রক্তচন্ষু দানব সেখানে আসিয়া উপস্থিত! 

বনমধ্যে একাকিনী পার্বতীকে দেখিয়াই কাম লালসায় সে উন্ব্ত 

হইয়া উঠে, দুই বাছু প্রসারিয়! তাহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হয়। 

ক্রদ্ধা হইয়া দেবী তখনি সক্রোধে তাহার দিকে নিক্ষেপ করেন শিবের 

শত্রধ্বংসী ত্রিশূল। মুহূর্তমধ্যে আহত দানবের দেহ ভূমিতে লুটাইয়া 
পড়ে, ফিন্কি দিয় ছুটিতে থাকে বক্তধারা! এ রক্ত লাগিয়া দেবীর 
তৈরী থেচরাম্ন অপবিত্র হইয়] যায়। 

ছুল্নকাল পরেই শিব ঘটনাম্থলে ফিরিয়া আসেন। দানবের 

প্রেতাত্মা তাহার চরণে পতিত হয়, কাতর কে বলিতে থাকে, “প্রভু, 
তোমার নিজের ব্রিশূলে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর জগজ্ছননী পার্বভা 
স্বহন্তে করেছেন আমায় নিধন। তাই আমায় তোমাকে মুক্তি দান 
করতেই হবে ।” 

আতি ও স্তবস্কতিতে বিগলিত হন আশুতোষ | জয়ার হইয়া 
বলিয়া! উঠেন, “তথাস্ত | 

দানবের আত্ম! তঙ্ক্ষণা্ মুক্তি লাভ করে, শিবধাম কৈলাসে 
গিয়ে উপনীত হয়। আর তাহার মরদেহ হয়--ভগ্মরাশি। সেই 
ভন্মই পরিণত হইয়াছে দেবপৃজার হৃগন্ধী ধূপে। 
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শিবের আদেশে, অপবিত্র-করা সবট। আহার্য বনতলে ঢালিয়! 

ফেলা হয়। এ থেচরা্পের দানাসমূহ অচিরে হয় প্রস্তরীভৃত আর তা 
থেকে উৎপন্ন হয় পরম পবিত্র মরা ও আশাপুরীর দান! । 

দুর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়! গোরখনাথ এবার গুরুসহ উপনীত 
হন মক্রাণের উপকূলে । মরুপ্রান্তরে অধিষ্টিতা রহিয়াছেন মহাশক্তির 
জাগ্রত বিগ্রহ হিংগুল! দেবা, তাহার দর্শন ওপুজা হোম সম্পন্ন করিয়া 

নবীন সাধক দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়। উঠেন । 

দিনাস্তের বক্তসূর্ধ দিকচক্রবালের গর্ভে বহক্ষণ তলাইয়া গিয়ান্ছে। 
বিশাল মরু প্রান্তরের দিক দিগন্তে, রুক্ষ পাহাড়শ্রেণীর গায়ে গায়ে 

ছড়াইয়। পড়িয়াছে অমানিশার ঘন অন্ধকার । হিংগুলার বলি-গহবর 

নীরব নিথর । শত শত ছাগ ও মহিষের থগ্ডিত দেহ সেখানে পড়িয়া 

আছে ইতস্তত। ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আগুয়াদের ডাকহাক তখন আর নাই, 

পুজ1 হোম ও বলিদানের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত তীর্থ যাত্রীর যে যাহার তাবু 

আশ্রয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। নিদ্রার কোলে গ ঢালিবার জন্চ সবাই 

উদ্গ্রীব। 'এমন সময্ব গুরু মতন্যেন্দ্রনাথ গোরথনাথকে নিকটে 
ডাকাইলেন। গোপনে মৃছুন্বরে কহিলেন “বস, তুমি আর নিদ্রা 

যেয়োন!, মধ্য রাত্রে মন্দিরে গিয়ে আরাধনা শুরু ক'র। আজ বড় শুভ 

যোগ, মহাদেবী নিশ্চয় প্রসন্ন। হবেন বরদানে করবেন তোমায় কৃতার্থ। 

নির্দেশ অনুষায়ী গভীর রাতে গোরখনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়। 
হইলেন ধ্যানস্থ। দীর্ঘকাল অতিবাহিতহইয়া গিয়াছে, রাত্রির তখন শেষ 
ধাম। সার! গর্ভগৃহটি হঠাৎ এক অময়ে শুভ্র বর্ণ স্বর্গীয় আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। দেবী চিন্ময়ী মুঠিতে দর্শন দেন, মধুর কট 
ডাকিয়! কহেন, “বগুস, গোরথনাথ, তোমার ত্যাগবৈরাগ্য ও সাখন- 
নিষ্ঠায় আমি শ্রীতা হয়েছি। আমার কাছে তুমি বর প্রার্থনা ক'র |” 

“জগন্ময়ী, কৃপা করে তুমি আব্র্ভূতা হয়েছো, এতেই আমার 
জীবন হয়েছে সার্থক । আর আমি কি চাইবো! তোমার কাছে?” 
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"বৎস, আমি আশীবাদ করি, তুমি আজ থেকে অষ্টসিদ্ধির 
অধিকারী হবে । যোগী ও তন্ত্রসাধকের কাম্যধন মহাজ্ঞানের পথেও 

তুমি এগিয়ে যাবে, লাভ করবে শিব সারূপ্য।” 

অন্তহিতা হইবার আগে দেবী এব টি বিশেষ নির্দেশ তীহা্ক দিয়া 

গেলেন। কহিলেন, “এখান থেকে সোজা! তুমি মহাতীর্থ অমরনাথে 

বাঁও, বিগ্রহীভূত পরমশিবকে দর্শন স্পর্শন করে ধন্য হও ।”" 

পদব্রজে পথ চলিতে চঙ্লিতে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কাশ্মীরের 

অমরনাথে আসিয়া উপস্থিত। দেবাদিবের অত্যাশ্চর্ষয গুতীক তুষারলিজ 

দর্শনে গোরখনাথের আনন্দের অবর্ধ নাই| তাড়াতাড়ি নিকটস্ছু 

হিমধারায় সান সারিয়া আসিয় গুহামধ্যে তিনি প্যান ভজন গুরু 

করিয়া দিলেন । 

কয়েক প্রহর এভাবে একটান! অতিবাহিত হয়। এবার মম্যেম্্রন1থ 

শিষ্যকে ডাকিয়। মৃদু্ধরে কহেন, “বস আজ শিবচতুদশী। প্রাচীন 
প্রথা! অনুযায়ী আজ এই শুভলগ্নে এই গুহায়, ভগবান অমরনাথের 

তুষার লিজের সম্মুখে ঘোগী ও যে।গীনীদের উলঙ্গ নৃ:ত্যাৎ্সব অনুষ্টিত 
হবে।১ তুমি তাড়াতাড়ি পেছনে সরে, দেওয়াল ঘেষে দাড়াও ।” 

কিছুকাল পরেই দেখ। গেল, জটাজুটবিলম্থিত চিম্টা করশধারী 
একদল নগ্ন যোগী ও যোগিনী হুড়, হুড় করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ 

করিতেছে । তুষারলিজের সম্মুখে প্রণাম ও স্তবস্তরতিনিবেদন করিয়াই 

তাহার! পরম উৎসাহে নৃত্য গীত শুরু করিয়া দেয়। জমন্বরে উদ্গত 
হইতে থাকে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বন আর ত্রিশুল চিমটার ঠন্ ঠন্ শব । 

সেই সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে অবিরাম চলে উলঙ্গ নৃত্য । এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া 

অবাক বিস্ময়ে গোরখনাথের বাকক্ফুতি হইল ন1। নৃত্য গ্রীত উত্সব 

শেষ হুইয়া গেলে লিঙ্গ বিগ্রহের পুজা ও কৃত্যাদি অম্পন্ন করিয়া 
মণ্ম্তেন্্র ও গোরখ শ্রীনগরে ফিরিয়। আসিলেন। 

১ ব্রীগস : গোরখনাথ আযাগড কানফাট্! যোগীজ 
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গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গোরথনাথ এতকাল সাধন ভজন 

করিয়াছেন, পরিব্রাজনের পথে পথে পাইয়াছেন তাহ)র অমূল্য সাহুচর্য। 
তারপর কঠোর সাধনায় ও দেবী বরে অষ্টপিঞ্ধির এশ্বয হইয়াছে 
তাহার করায়ুত্ত। কিন্তু একটা প্রশ্ন কেবলই তাহার মনের আনাচে 

কানাচে বার বার উকি মারিতে থাকে । 
গুরু মণ্সম্যেন্্রনাথের যোগসাধনার ধারা তিনি অন্কোংশে আও 

করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কৌলমার্গের নিগুট রহস্য ভেদ করিতে 
পারিতেছেন কই ? দেবীর অপার কৃপ। সত্বেও তান্ত্রিক তীর্থ হিংলাজের 

ভয়াবহতা ও বামাচারের প্রাধান্থ [তনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে 

পারেন নাই। এই সেদিনও অমরনাথের উলঙ্গ যোগী যোগিন'দের 

সমবেত নৃতোর মর্ম হৃদয়ঙগম করিতে তাহার বাধিয়াছে | 

মৎ্ম্যেন্্নাথ অতি কৃপালু, পুাধিক নহে গোরখনাণের সাথন 
জীবনকে কিনি লালন করিতেছেন) কিন্ত্রু গুরুর কৌল সাধনা ও 

আটার আচরণ কি জানি কেন তাহার তেমন মন:পুত নয়। 

গোরখনাথের ইষ্ট হইতেছেন রজতগিরিসিমিভ দেবাদিদেব মহাদেব, 

তাগ বৈরাগ। ও গুচি শুভ্রতার ধিনি মুর্ত বিগ্রহ তাছাড়া, আপন 

সাধনার পথে গোরখনাথ কঠোর ব্রন্মচর্ষয ও অপাপবিদ্ধ জীবনের 

আদর্শকেই বাছিয়া নিয়াছেন। ভাই শৈবযোগধর্মের সাঙ্গ তত্র 

বামাচার ও বীরাচার-এর মিশ্রণ মণ্শ্ডেন্দ্রনাথ যে ভাবে করিয়াছেন, 

মনে প্রাণে ভাঁহ1] তো৷ তনি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন]। 

সেদিন স্থযোগ পাইয়া গুরুর নিক্ট নিভৃতে নিজের ম'নর কথাটি 

খুলিয়া বজিলেন । ৃ 
মণ্ডস্যেন্রনাথের ওষ্টে খেজ্যু! গেল মৃদ্ব হাসির রেখা । অংক্ষেপে 

শুধু কহিলেন, “বৎস, জানতো, কলিতে মানুষ স্বল্লায়ু। শক্তি-সাধনার 
পথেই ভাঁড়াতাড়ি সে তার অভীষ্ট লাভ করতে পারে | নাথযোগতত্বের 

চরম কথা--নাথত্ব অর্জন, পরম শিবের সারূপ্যলাভ। এই শিবে 

পৌঁছুতে হলে শক্তিকে যে আশ্রয় করতেই হবে। শক্তি ছাড়া শিব 
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তো শব মাত্র। ভোমার সাধনা ও সিদ্ধি আরে! পরিপক হোক্, 

তারপর এ সব কথ উপলব্ধি করতে পারবে ।” 

যুত্তুকরে, বিনয়নআ্র বচনে গোরখনাথ নিবেদন করেন, “কিন্ত প্রভু, 
শিবকে ষদি ইষ্ট বলে মেনে নিই, তবে সেই শিবেরই ভ্যাগ-বৈক্াগ্য ও 

শুদ্ধাচার অনুসরণ করাই কি ঠিক নয়? তার শুদ্ধবুদ্ধ জ্ঞানময় সভায় 

সমরস কয়ে যাওয়াই কি কাম্য নয়? আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পরম 
শিবের ধানেই সদ নিমগ্ন থাকতে পারি, শুচি শুভ ও শিবময় হয়ে 
উঠতে পারি।” 

“বস, নাথধ্মর শ্রেষ্ঠ সাধন তুমি পেয়েছে, অভীষ্ট তোমার লাভ 
হবেই। কিন্তু লক্ষ্য রেখো, শুদ্ধাচার ও নৈষ্টিকতার সুক্ষ অহং বোধটি 
ষেশ তোমায় পেয়ে না বসে। আর কৌলসাধন সম্পর্কে বিচার করতে 

গিয়ে একটা কথা সব সময়ে স্মরণ রাখবে। মহামায়াকে, মহাশক্তিকে 

পেতে হলে মায়াকে এগিয়ে গেলে চলবে না-তাকে ভেদ করেই 

“এগিয়ে যেতে হবে।”” 

ক্ষণপরে গুরু আবার কহিলেন, “আমার সঙ্লাভ এতকাল 

করেছো, তপস্যার ফলে সিদ্ধি ও যোগৈশর্ষও লাভ করেছে! প্রচুর | 
এবার কিন্ত আমাদের ছাঁড়াছাড়ির পালা, বৎস ।” 

“সে কি কথা গুরুদেব! আপনার অদর্শনের কথা যে আমি 

কোনমতে ভাবতেই পারছিনে ।” 

“বগুস, এ বিচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। এর ফলে গুরু-দত্ত সাধনা 

আরে। দান। বেধে ওঠার অবসঞ পায়। এ ঠোমার পক্ষে কল্যাণকরই 
হবে। এএন্য মোটেই তুমি বধচলিত হয়ো! না। সত্যকার প্রংশ্থাজন 
খনি দেখ! দেবে, তখনই পাবে আমার সাক্ষাৎ । আমার দৃষ্টি সদাই 
করবে তোমার অনুসরণ । এবার তুমি এককভাবে পঠিব্রাজন ক'র, 
শ্রেষ্ঠ তার্থ ও সিদ্ধপীঠগুলোর পরিক্রমা শেষ ক'র।” রি 

সাশ্রুনয়নে গুরু মংস্তেন্্রনাথের নিকট হইতে গোরখনাথ বিদায় 

গ্রহণ করিলেন। 
১৮ 



পদব্রজে চলিতে চলিতে গোরখনাথ সে-বার পাঞ্জাবের পালামপুরে 

আগিয়াছেন। এটি একটি জনবিরল গ্রাম, অদুরে চারিদিকে চেউ 
খেলিয়! চলিয়াছে উর পার্বত্যভূমি। মনে মনে ভাবিলেন, এখানে 
নিভৃতে কয়েকটা দিন ধ্যানজপে অতিবাহিত করা মন্দ কি? 

সারাদিন পথ চলিয়াছেন, দেহ ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসাও বেশ পাইয্রাছে। 

আসন বিছাইয়! এক অশ্ব গাছের ছায়ায় বসিতেই, পাশের ক্ষে 

হইতে এক চাষীর ছেলে সেখানে ছুটিয়া আসিল। অপুর তেজঃপুক্জ- 

কলেবর এই সাধু। চোখমুখ দিব্য প্রসন্নতায় ভরপুর । দেখামাত্রই 
বালক তাহার তি বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। 

ব্যগ্রন্থগে সে জাশায়, “পাধুবাবাঃ বতাদন খুসী আপনি এখানে 

আনন্দে বসবাস করুন। সেবার জন্য, ভোজনের জন্য কোন ভাবন? 

নেই। এই গায়েই আমরা থাক বাবাএ অনেকগুলো ক্ষেত, অনেক 

গরু মোষ। যাঁযা দরকার, বলুন। সব আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।” 
মধুন হাসি খাইয়া গোরখ কহিলেন, “বটা, আমার তোজনের 

জন্য কিছুই তোমায় আনতে হবে না। [কছুদিন আমি উপবাসী 
থাকবো আর ধুনী জালিয়ে এখানে ধ্যান জপ ক'রবো। তুমি বরং 

আমায় কিছু "কনো কাঠ এনে দাও) তা হলেই আমি খুসী হবে11” 

বালক তাঁড়াতাড় উঠিয়া দ্রীড়াইতেই গোরথ আবার কহিলেন 

: «বেটা, তোমায় আমার আর একট] জরুরী কথা রাখতে হবে,» 
“বলুন, সাধুবাবা।।। 

“আমি আমার আসন পাতবো, আর ধুনী জ্বালিয়ে বসবে! এ 
গভীর বনের ভেতর । যতদিন ওখানে থাকবো, কাউকে আমার 

কথা যেন ব'লে! না। তোমাদের বাড়ীর কাউকেও না। তাহলে 
আমার কাজের ব্যাঘাত হবে।” | 

সম্মতিসূচক মাথা নাঁড়ুয়া৷ বালক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিয়৷ গেল। 
একটু পরেই একরাশ শুকনে। কাঠ মাথায় নিয়া সে আসিয়া হাজির । 

বনের মধ্যে ঢুরকিয়া একটি দুর্গম নিত ত স্থান গ!রখনাথ নির্বাচন 
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করিলেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়৷ হোমের অনুষ্ঠান করিবেন । 
বালকের দিকে ফিরিয়া স্নেপূর্ণ বচনে কহিলেন, “বেটা, রোজ 

এই পরিমাণ কাঠ এখানে তুমি আমায় দিয়ে যেয়ো! তোমার যখন 
খুগী তখনি নীরবে আমার ধুনীর সামনে এসে বসতে পারো ৷ কিন্তু 

মাবধান, আর কেউ যেন এখানকার খবর না পায়, এখানে এসে 

আমার কাজে বাধা না জন্মায় ”' 

দুই ত্নিদিন কাঠ যোগানোর পর বালক বড় চিন্তায় পড়িয়া যায় 

বিজেদের ঘন এত ভোজনের 'জনিষ থাকিতে এমন একগ্ন সাধু 

এখানে অনাহাতে থার্িবেন£ সে কেমদ কথা? শ্ষটায় বাপ 

ম্বায়ের কাছে সধ ঘটন। সে খুলিয়া বলে। 
সকলের পরামশক্রমে হির হয়ঃ সাধু সেবার এমন সুযোগ ছাড়া 

ঘাঙবে ন। ভাছাড়া, গ্রামের প্রান্তে একজন সাধু উপথাসা থাকিবেন, 

তাও তে! কল্যাণকখ শয়। পদদিন ভোরে ওঠিয়াই চ।ষ।র পুত্র 

প্রচুর আটা, ঘি, চি।ন নিয়া বনের মধ্যে উপস্থিত। 

যুক্তকরে নিবেদন ক'রে, “সাধু বাবা, আগার বাঁডীর সবাই এই 

ভেট পাঠিয়ে দিয়েছে। আর উপোস করে না থেকে আপন ৬ 'দয়ে 

খাদার তৈরী করে শিন্।" 

শীস্ত দৃঢ় স্বরে গোরখ কহিলেন “ওরে, ধা তোকে নিষেধ করে- 

ছিলাম, তাই শেষটায় করলি ? আমার কথা বলে ফেলেছিস্! কাল 

থেকে যেগোট! গ্রামের লোক 'এসে ভিড় করবে। নাঃ-্যে সঙ্বষ্ট 

করেছিলাম ভাঁ হলে। না। এখানকার আসন আমায় ওঠাতেই হচ্ছে।, 
বালকেদ চোখ দুটি অশ্রুসছগল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে বলিয়! 

উঠে, “বাবা, আপনার ভোজনের জন্ঠ অত কিছু নিয়ে এলাম, আর 
এসব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ?” 

বালকের ছলছল চোখের দিকে চাহিতেই গোরথনাথ কোমল হইয়। 
পড়িলেন। কহিলেন, “নাঃ। এসব তবে রেখেই দে। শিবজীর ভোগ 

লাগাই। রন্ুইর আগুন তো! আছে, কিন্ত জল কোথায় রে ?” 
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মহাষোগী গোরখনাথ 

“তাইতো, আমাদের গী ষে মরুভূমর মত। কাছে তে কোথাও 
জল নেই। বাড়ী ফিরে গেলে কিছুটা ব্যবস্থা হয়তো হতে পারে ।” 

“ওরে, তুই.ছেলে মানুষ, এজন্য আবার কোথায় ছুটাছুটি করবি? 
তাছাড়া, তোদের দেশে এমনিতেই জলের অভাব-_ছুচার মাইল জর 

থেকে তা টেনে আনতে হয় বাড়ীতে হয়তো এক আধ ঘড়া জল 
রয়েছে, তা নিয়ে এসে সবাইকে কষ্ট দিবি কেন ? 

« তবে উপায় ?- হতাশ হইয়া বালক উত্তর দেয়। 

ইন্পাত নিগ্নিত গজ বা যোগীদপগুটি অনুরস্থ ভূমিতে বিদ্ধ করিমা 
গোরখনাথ কহিলেন, “ওরে, এখান থেকেই জলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, 

তুই এনিয়ে আর ভাবিস্নে। এখন আয় তাড়াতাড়ি শিবজীগ 
ভোগ রান্নার যোগাড় করি |” 

কথ] ক:টি শেষ হইতে না হইতেই “প্রোথিত দণ্ডের ভলঙলেশ হইতে 

সশব্দে নির্গত হয় স্বচ্ছ জলের বর্ণাধারা। কলকল-নাদে এই ধারা 
ছুটিয়া চলে শুক জনপদ ও শহ্ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া। 

ভোগ রান্ন! শেষ হয় ইষ্টদেবকে উহ নিবেদন করিয়া গোরখনাথ 
বালককে কহেন, “এসব প্রসাদ এবার তোদের ঘরে ফিরিয়ে শিয়ে 

য। আমায় ৬পবাসী থাকতে হবে আরো কিছুদিন। কাজেই এ 
দিয়ে আমার প্রয়োজন শেই।” 

বালক আর্তম্বরে কাদিয়া উঠে, বলিতে থাকে, “প্রভু, আপনি 
সাধু নন, দেবতা, স্বয়ং শিবজী ! আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বে 
না, কোথাও যেতে দেবে! না!” ছুই হাত বাড়াইয়া৷ গোরখকে স্পর্শ 
কর] মাত্রই তাহার দেহে দেখা দেয় অলৌকিক ত্তস্তন। নিশ্চল 
প্রাণহীন পাথরের মুত্তির মত থাকে সে দণ্ডায়মান। বালকটিকে ঠিক 
সেইভাবে রাখিয়া গোরখনাথ তাড়াতাড়ি বন ছাড়িয়। বাহির হই 
পড়েন। পার্বত্য পথে আবার শুরু হয় তাহ'র পথ চল! । 

ইত্তিয়ান এন্টিকুয়েরি--১৯০৩১ পৃঃ ৩৮ / দি ট্রাইব.স্ এও কাষ্টম্স অব দি 
সেপ্টাল গ্রভিন্সেস্ অব ইণ্ডিয়া পৃঃ ১৮৩ 
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ভারতের সাধক 

শুদ্ধাচারী এক ভাট ব্রাহ্ষণ সেই গ্রামে বাস ক'রে । রাত্রেই 
স্বপ্পরধোগে সেলাভ করে এক যোগীর নির্দেশ, “ওগো, ভোমরা গীয়ের 

মবাই এগিয়ে যাও বনের ভেতর: মহাঁোগী গোরখনাথের স্পর্শ 
পেয়ে কৃষকবালক হয়েছে সিদ্ধ সাধুরূপে রূপাস্তরিত। তার বাহাজ্ঞান 

ফিরে এলে সেখানে নির্মাণ কর এক শ্বেত গ্রস্তরের মন্দির, বিগ্রহ 

স্থাপন ক'রে ভক্তিভরে ক'র তাঁর সেবা পুজা । 

ভাট যে সাধক-মৃতি স্বপ্নে দেখিয়াছিল তারই প্রতিকৃতি স্থাপন 
করা হয় নবনিমিত মন্দিরে । আজো এখানে মেল। অনুষ্ঠিত হয় প্রতি- 

বৃহসর। গোরখনাথ ও তাহার শিষ্য গুগার মুতি এখানে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে এবং বনু জিদ্ধাচার্ষের পদধূলিতে এই স্থান পবিত্র হইয়া 
উঠিয়াছে । 

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথ প্রয়াগে পৌছিলেন। ত্রিবেণীতে 

ক্লান পুজা সমাপন করিয়া ভাবিলেন, নগরের প্রান্তে একটি কটির 
বীধিয়া কিছুকাল নিভৃতে সাধন ভজম করিবেন! কিন্তু দুই একদিন 

খাকিয়াই বুঝিজেন, রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খল) উপস্থিত হইয়াঁচছে। 
এ অঞ্চলটি সে সময়ে ছিল রাজ হরভন্ের শাসনাধীন। রাজ! 

রুদ্ধ হইয়াছেন, উন্মাদ রোগ কথক রহিয়াছে । কিছুদিন যাবৎ 

ভীহায় খেয়াল হইয়াছে-_রামরাজ্য হইতে শুদ্ধতব রাজ্য তিনি স্থাপন 
করিবেন। এক আদেশ জারী করিরাছেন, তাহার রাজ্যে পণ্যমুল্যের 

কোন তারতম্য ব1 পার্থক্য থাকিবে নী, সকল দ্রবোরই হইবে একদর ' 

এক সের চাল আর এক সের সোনা বা পত্ব প্রবাল একই দামে 

ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিতে হইবে । নহিলে দেওয়া হইবে গুরুতর দণ্ড। 

রাঁজার বিশ্বাস, ইহার ফলে প্রজার] সমদর্শী ও শুদ্ধসত্ব হইতে শিথিবে। 

রাত্রেই কুটিরে ঘটিল মৎস্তেন্দ্রের অলৌকিক আবির্ভাব । কছিলেন-_ 

“গোরখ, তুমি তে৷ মনের আনন্দে তীর্থস্রান করার কথা ভাবছে! এঁদকে 

ঘে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তুমি আজই এখান থেকে সবে "পড় । 
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মহাযোগী গোরখনাথ 

“প্রভু এখানকার রাজার পাগলামী কুট! গড়ায়, আর কি ঘটে, 
তা দেখতে আমার বড় কৌতুহল হয়েছে । সবটা না দেখে আমি 
গ্রথান থেকে যাচ্ছিনে 1”-_দ্মিতহাস্যে গোরখনাথ উত্তর দেন। 

“বেশ, তবে মজাটা ভাল করেই গ্যাখো”-_ মুচকি হাসিয়া মতস্যেজ্্ 
অন্তর্ধান হইয়া যান। 

এই রাজাদেশের ফল সহজেই অনুমেয় । বণিক মহাজনের ভয়ের 

চোটে চোখে সরিষার ফুল দেখিতে শুরু করিয়াছে । হাটে বাজারে 

বিকিকিনি সব বন্ধ। জনসাধারণের পক্ষে খাস, বস্ত্র, ওষধ প্রভৃতি 

নিত্যকাঁর বস্তু সংগ্রহ কর] একেবারে অসম্ভব | 

বাজারে সেদিন বচসা ও হাতাহাতি করিতে গিয়া একটি দুর্দান্ত 

লোক এক দোকানীকে খুন করিয়া ফেলে। চারিদিকে মহা ৯হ চৈ। 
' রক্ষীরা! আসিয়া খুশী লোকটাকে বীধিয়া নিয়া যায়, বিচার হয় 

প্রাণদণ্ড! কিন্তু লোকটি যেমনি শক্তিমান তেমন দুর্ধর্ষ, তাহাকে 

আটকাইয়া রাথ] স্তন হয় »1। রাত্রে কারাগার ভাঙিয়া সে পলায়ন 

করে। পরদ্ন বহু চেষ্টায়ও আর তাহাকে ধর! গেল না। 

পাগল রাজ] গজিয়া! উঠিলেন “এ খু নটার মত লম্বা চওড়া ও 

জোয়ান লোক এ রাজ্যে বত আছে সবাইকে জড় কর। আর তাদের 

মধ্যে যে সব চাইতে বলবান তাকে ধরে সবাগ্রে ফাসী দাও। তারপর 

ধীরে স্স্থে আসল অপরাধীটাকে খুঁজে বার কর। এআদেশ না 

মানলে নগরপালের গর্দান যাবে 1” 
ভয়ে নগরপালের মুখ শুকাইয়া যায়, সদলবলে তখনি রাঁজপথে 

তিনি বাহির হইয়া! পড়েন। রক্ষীর৷ চারিদিকে জোর খোৌজাখু'জ গুরু 

করিয়া দেয়! লম্ব। চওড়া মানুষ দেখিলেই আর কথা নাই, গ্রেপ্তার 

করিয়া আনে । সার নগরে মহা চাঞ্চল্য । 

ধ্যান পূজা সবে শেষ হইয়াছে, ঝুপড়ির ঝাঁপ বন্ধ করিয়া গোরখনাথ 
মেঝেতে দেহ এলা ইয়া! দিয়াছেন, কিছুট! বিশ্রাম করিয়া নিবেন । 

হঠাৎ তাকাইয়া দেখেন গুরু মত্স্যন্দ্রনাথ কোথা হইতে তাহার 
কও 
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সম্মুখে আসিয়া! আবিভূতি হইয়াছেন। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সাষ্টাজ 
প্রণাম নিবেদন করিলেন । যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু কৃপাময়। তাই 
অধীনের্ন কাছে বারবার ঘটছে আপনার অলৌকিক আবির্ভাব। এবার 

বলুন, আমার প্রতি কি আদেশ ।” 

“বৎস, আমার কথ কানে তুল্লে না, কৌতুহছলের বশে এখনো 

এখানে রয়েই গেলে । কিন্তু এবার যে 'ঘার বিপদ । রাজার অনুচরেরা 

বৰ লোককে নিধিচারে গ্রেপ্তার করছে। এদের ভেতর থেকে বাছাই 

করে নিয়ে একজনকে ওর বধ করবে ।” 

“বেশতো! প্রভূ, দেখি না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় ।” 

“দেখার হবযোগ বেশী হচ্ছে কই, গোনখনাথ ? আমাদের দিন 

বুঝি ঘনিয়ে এলো ।” 

“সে কি কথা, প্রভু £ 

“তোমার আর আমার মত দীর্ধাকার, সবঙগ পুক্রষ এরাজ্যে আর 

নেই। রকম ঘা দেখছি, এবার আমাদের ছু্ন্রই ফীসীকাঠে 

ঝুপবার পাল1।” -মুচকি হাসিয়া মন্তব্য করেন ম্সোন্দ্রনাথ | 

এতক্ষণে গোরখনাণের হুদ হইয়াতছে। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিবেদন 

করেন, “ প্রভূ, তাহলে আপনি কেন অন্থক এ 'বপ্দ নিজেকে 

ভ্রড়িয়ে ফেলছেন ? ঘেমনিভাবে শন্যমার্গ থেকে লেমে ঝুপড়িতে 

ঢুকেছিলেন, তেমনিভাবে এখনি অন্তহিত হয়ে যান। দোহাই আপন'র, 
আর এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। আমার অবিবেচনার কলে 

অংপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে আমার ছুঃখের কিন্তু সীমা থাকবেন1।” 

গোঃখনাথের কথা শেষ হইতে ন| হইতেই ঝুপড়ির দ্বাদ ভাঙ্গিয়া 
একদল রাজরক্ষী ঢুকিয়া পড়ে। বিশালকায় যোগীদ্বয়কে বাঁধিয়। 
নিয়া উপস্থিত করে নগরপালের কাছে। 

বাছাই করার পর দেবা গেল, ধৃত ব্ক্তিদের মধ্যে মগ্ডদোন্দ্রমাথ ও. 

গোরখনাথই সর্বাপেক্ষ। বললশালী ও দীর্ঘবপু। দৈর্ধো ছৃক্জনেই অমানঃ 

আর দৈহিক শক্তি ষে কাহার বেশী তাহা বুঝা যাইতেছেন।। আগত্যা 
৪ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

পরের দিন নগরপাল দুই জনকেই বধ্যডূমিতে অপেক্ষমান রাজার কাছে 

উপস্থিত করিলেন। 

উন্মাদ রাজা ফৌতৃহলভরে সমুন্নতদেহ, শালপাংগু মহাভুজ, ছুই 
যোগীগ্ দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টি চাহিয়া আছেন। উভয়েই তুল্য 
বলশালী, কাজেই সহস। কোন স্থির সিদ্ধান্তে মাস তাহার পক্ষে সম্ভব 

২ইতেছে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে উত্তেজিত স্বরে ছকুম দিলেন, 

পছ্যাখোঃ এদের নিয়ে এত মাথ! ঘামাবার দরকার নেই, যেকোন 

একটাকে এফুনি ফাসীকাঠে ঝুলিয়ে দাও”, 
“মহারাজ, অধিচার করে যেন পাপের ভাগী হবেন না। চেয়ে 

দেখুন, দুজনের মধ্যে আছিই বধের যোগ্যত্তর ব্যক্তি । আমাকেই কাসীর 
মঞ্চে নেবার হুকুম পিন।৮-_তাড়।তাড়ি বলিয়া উঠেন মতন্যেন্নাথ | 

গোরথনাথও মহা ব্যগ্র। আবেদন জানান, “আমার দাবীই বশী, 

মহারাজ । আপনি আমাকেই বধ করুন .! 

দুই বন্দী সাধুই প্রাণ দিবার জন্য পরম উৎসাহে বারবার দাবী 
জানাইতেছে, হৈ-চৈ করিতেছে। বড় অদ্ভুত কথা, উপস্থিত নরনারা 
এ দৃশ্ঠ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্। 

রাজ] বিজ্ঞভাবে মাথা শাড়িয়া কহিলেন, “দাড়াও, এর ভেঙর 

নিশ্চয় একটা গু রহস্য রয়েছে, সেট! কি-_-আগে জানভে হবে ” 
তস্থোন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, “ওহে সাধু. আসল ব্যাপারট! খুলে 

বল দেখি। প্রাণ দেবার জন্য এমন কাড়াকাড়ি করছে৷ কেন দুজনে ? 

অ'সল খুনে অপরাধীটা পালিয়েছে তাই চটেমটে আমি হুকুম দিস্সেছি 
_-াঁর একট! বদলী লোককে তাড়াতাড়ি বধ কর। তা] তোমর! 

নির্দোষ হয়েও দুজনেই ফাসীতে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড্ছে 

কেন। সব কথা আমায় ভেঙে বল দেখি ।” 

মৎস্তেম্্রনাথ সবিনয়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, আসল কথাটি 
কি জানেন, ঠিক এই সময়ে আজ এক পরম পুণ্যলগ্ন উপস্থিত হয়েছে। 
এই লগ্নে ধে ভাগ্যবানের মৃত্যু হবে, তার হবে অক্ষয় স্বর্গবাস। যে জন্য 

৫ 
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সারা জীবন এত কষ্ট করে এসেছি, তা আপনারই কৃপায় আজ 

অনায়াসে লাভ করা যাবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি 

আর দেরী করবেননা, মহারাজ । এখনি আদেশ দিন প্রাণবধের জন্য 1” 

গোরখনাথও গুরুকে হটাইয়৷ দিয়া! বারবার আর্তম্বরে জান।ইতে 
থাকেন তাহার আবেদন । 

রাজা নীরবে কি যেন খানিকটা ভাবিয়া! নিলেন, তারপর মন্ত্রীদের 

সঙ্গে চলিল গোপন পরামর্শ । 

উপস্থিত জনত। রুদ্ধ নংশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া আছে, পাগলা 

রাজা এবার কি ভুবুম জার] করেন কে জানে? 

সভাসদ ও জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া! রাজা অতঃপর যে কথা 

ঘোষণা করিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিলন]। কহিলেপ, 

“আমি শ্চিংর বিবেচনা ক'রে এবার একটা নূতন সিদ্ধান্তে পৌচেছি। 

দুই সাধুই আমাদের সবাইকে ফাকি দিয়ে অক্ষয় হ্বর্গবাসের ব্যবস্থা 
করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি তা কিছুতেই হতে দেবোন1। এই পুণ্যলগ্নের 

স্বষোগ আজ আমি শিজেই নোবা। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, এ যাবৎ, 

ংসাঁরের ভোগস্থখও ঢের করা হয়েছে । এবার ওপারের স্বও আমি 

অঞ্জন করতে চাই । আর কাল বিলম্ব কাঠিক নয়। মন্ত্রী; আমায় 

বধ্যমঞ্চে দিযে গিষেে এখনি দেহান্তের ব্যবস্থা কর |” 

রাজার আদেশ তক্ষণা্ পালিত হয় এবং তাহার মৃতার সঙ্গে 

সঙ্গেই সারা রাজ্যে শুরু হয় বিভ্ু্রাহ, হত্যা, লঠতরাজ ও অগ্নিদাহ 
মহস্যেন্দ্র ও গোরথ তাডাতাড়ি সেখান হইতে রিয়া পড়েন । 

পথ চলিতে চলিতে গারথনাথের মনে নান প্রশ্নই ভিড় কিয়া 

আসে। গুরু অন্তধামী, সবই জানিতেছেন। গোরখের দিকে তাকাইয়া 
স্মিত হান্যে কহিলেন, “ঝহস, ভুমি ভেবে! না, এই ডন্মাদ রাজা তার 

খেয়াল-খুশীবসে বল পাপ কাজ করেছে । এবার অন্তত তাদের ছেদ 

পড়লে! । পরমশিবের ইচ্ছায়, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে এই রাজ্যের 

কিছুটা শোধনক্রিয়াও সম্পন্ন হলো ।” 
৬ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

“প্রভূ, আপনি এখানে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত না হলে, আমায় 

মহা বিপদে পড়তে হতো11”-_ুক্তি করে নিবেদন করেন গোরখনাথ । 

“বস, তোমায় তো! আমি বলেছি, যখনি আমাদের সাক্ষাতের 

দরকার হবে, তখনি আমি আপন! থেকে উপস্থিত হবে৷ বগুস, এবার 

তোমার পরিব্রাজন বন্ধ ক'র। স্থায়ী আসন স্থাপন কর কোন পবিজ্র 

সিদ্ধপীঠে, সেখানে বসে পূর্ণাঙ্গ ক'র তোমার সাধন ।” 
বলিতে বলিতে মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ অন্তরীক্ষ পথে কোথায় 

অদৃশ্য হুইয়! গেলেন । 

খ্যাত ও অখ্যাত বনু ভীর্থ ও সিদ্ধপীঠ দর্শন করার পর গে রখণাথ 

সেদিন হিমালয়-তরাইর একশত মাইল দ ক্ষণে এক নিবিড় বনে আসিয়| 

উপস্থিত! লোকালয় হইতে বু দুরে এই স্থানটি-_ শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন ও 

নির্জন । জামনেই এক মনোরম সরোবর বিন্বাজিতভ। তীরে আসিয়া 

দীডাঠন্ষেই মনে হইল, এটি-সাধনার এক অনুকূল ক্ষেত্র। 
ত্রিশুল আশ! ঝোলা নাঁমাইবেন কিন। ভাঁপিতেছেন, এমন সময় 

হঠাৎ কাণে আসিল মৎস্তেন্দ্রনীথের দৈবী কণস্বর। অলক্ষ্যে থাকিয়। 

গুরু ক্িলেন, “গোরখ., এইটিই তোমার নিদিন্ট সাধন-স্থল। এই 

সারাবক্রে শান মীনস-সরোবর । যুগে যুগে বহু সিদ্ধযোগী এর কুলে 
বসে তপস্যা করে গেছেন। অ'মন্রে এ সিদ্ধবকুলের তলে ঝুড়ি 

বেঁধে তুমি সাধন শুরু করে দাও। এখানে বসেই লাভ করবে 

যোগীজীবনের বা"ত সিদ্ধদেহ ” | 

গুরু আরে! ভবিষ্যদ্বাণী করেন, “বৎস এখানকার সাধন শেষ 

হবার পর নৃতনতর ষোগৈরর্য তূমি লাভ করবে, আর সেই সঙ্গে আর্ত 
হবে তোমার আচার্ষ জীবন। বু নাথযোগী মুমুক্ষু ও ভক্ত তোমার 
কাছ থেকে নিতে আসবে সাধন-নির্দেশ । তোমার এই সিদ্ধিপ্থলকে 

কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে, এক পবিত্র শৈবতীর্থ, স্থট হবে এক হ্থন্দর 

নগর। পরিচিত হবে গোরখপুর বলে” 
২৭ 
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দৈবী ক নীরব হয়। গোরখনাথ হষ্ট মনে এখানেই বিছাইয়া 
বসেন তপশ্তার আসন। 

গুরুদত্ত সাধনের পূর্ণ পরিণতি এবার তাহার লক্ষ্য এবং এজন্য করেন 
তিনি সর্বস্বপণ। চরম কৃচ্ছু ও কঠোর তপশ্তার ভিতর দিয়! অতিবাহিত 
হয় এ সময়কার জীবন। দিন রাতের ভু'স নাই, শ্লীত গ্রীক্মের নাই 

কোন শার্থক্যবোধ ! মাঘের নিশীথে, হাড়-কীপুনে শীতের মধ্যেও 
স্বচ্ছন্দে নগ্রদেছে তাহাকে ধ্যানাবিষ্ট হইয়। বসিয়। থাকিতে দেখা যায়। 

গ্রীত্মের দাবাদাহ ও মধ্যাহ্ন মার্তগ্ের করজালে থাকেন তিনি।নবিকার | 

কত শ্রাবণের উন্মত্ত জলধারা মাথার উপর দি“? চলিয়া! যায়, ধ্যান্তন্ময় 

সাধকের সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। কয়েকটি বসর এভাৰে 
অঠিবাহিত হয়। 

গুরু মত্শ্যেন্্রনাথের কৃপায় এবং দেবীর বরে ইতিপূর্বেই গোরপ নাথ 
অষ্টসিদ্ধি অর্জন ক.রখাছেন। অপ রমেয় ষোগৈশর্ধও হইয়াছে করায়ন্ত। 
এবা:র আ.'সয় উপস্থিত হয় প্রকৃতিবশীত্বের হুর্লভ শাক্ত। 

মাসের পঞ্ন মাস ধ্যানস্থ ও সমাহিত থাকার পর এক এক দন 

গোরথনাথ সমন উন্মীলন করেন । প্রকৃতি তাহার সেবার জন্চ আগাইয় 

আসে কি্কপীর মত। ক্ষু-পিপাসার উদ্রেক হওয়া মাত্র অ্ণ্যর 

বৃক্ষ হঃতে পতিত হয় কত স্থপক্ক রসাল ফল। গড়াইয়৷ গঙাইয়। 

এগাঁল উপস্থিত হয় মহাসাধকের পদপ্রান্তে। 

একা'দক্রমে কয়েক মাস হয়তো ধ্যানস্থ হইয়া! কাটাইয়াছেন । 

হঠা্ড একদিন দেহবোধ ফিরিয়া আসে, ইচ্ছা জাগে শীতল জলে স্নান 
সমাপনের জন্য । সগ্গেবরের ক্রীড়ারত হস্তীগুলি অমনি ব্যাকুল হইয়া 
ছুটিয়া আসে, মহাযোগীর সার] দেহে বর্ষণ করিতে থাকে শুগু-বাহিত 
জীধারা | 

প্রেচ্ছাময় গোরখনাথ প্রায়ই কঠোর পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেন। 
ব্রত উধযাপন শেষ হইলেই আকাশের গায়ে ভাসিয়! উঠে জলভর। 
শ্যামল মেঘপুঞ্চ। অজত্র বর্ষণের মধ্য দিয়! তাহা হোমকুণ্ডের আগুন 
৮ 
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নিভাইয়! দেয়, সক্ত ও রসন্সিষ্ধ করে মহাযোগীর তপ্ত দেহ। প্রকৃতির 

স্বতন্ফর্ত সেবা এমনি করিয়া সতত আগাইয়া আসে শক্তিধর 
মহাসাধকের উদ্দেশে । 

এই সরোবরের তীরে বারে! বসর কঠোর সাধনা করার পর 

গোরখনাথের অভীষ্ট কথক্চিৎ পুর্ণ হয়। ইঠ্টদেব শিবের সাক্ষাৎ লাভ 

করিযু। তিনি কৃতার্থ হন । 

স্পেছপূর্ণ বচনে দেবাদিদেব কহেন, “লশুস গোরথনাথ, তোমার জন্ম 

হয়েছিলো আমারই বরে, তাই সাত্বিক সংস্কার নিয়ে তুমি হামছিলে 
আবিভূত। এবার তে'মার সাধনায় প্রসন্ন হয়ে, €শোমায় আ'ম বর 

দিলুম। কায়াপদ্ধি ও নাথত্ব তুমি অর্জন কর » 
কৃতার্থ সথকের দুই নয়নে ঝরে আনন্দের অশ্রধার।। ইঞ্দেবের 

চ:পে বার বা; লুটাইয়া তিনি প্রণাম করিতে থাকেন ' 

স্ল্লকাল পরেই আবাব শোনা যায় স্বগাঁঃ কণ্টম্বর। দেবা 

কহেন, “বৎস. তোমার ভপঃপ্রভাগে এই সাধনপাঠ পবিত্র হয়ে উঠেছে, 

এখন থেকে বছু মুমুক্ষু সাধকের আগমণ ঘটবে ভোমার কাহে। 

তাদেন ভুমি সাহায্য কর।” 

“প্রভূ, সে তে! আচাধের কাজ: এই গুরু দায়িত্বভার নেবার ইচ্ছে 
আমার কোনদিন হয়নি। ইষ্টরূপে আজাবন ভজশ করে এসেছি 

আপনাকেই । আপনার সর্বপাশমুক্ত. সদাবৈরাগী, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত 
স্বরূপকেই রেখেছি আমার আদর্শ করে। এবার ভক্ত সাধকদের 
'টনে এনে আম'য় আবার জড়ানো কেন ?” 

ন্মিতহান্তে শিব কহেন, “বস, এ তো তোমার নিজের কাজ নয়, 

এ ষে এশ্বরীয় কাজ। সাধনার মর্মকথ! হচ্ছে, জীবকে শিবে পরিণত 
করা]; এক একটি জীব দিব্য আলোকবতিক1 হয়ে জ্বল্গে উঠ ৰে-_ 
আর ত৷ থেকে প্রহ্থলিত হবে আরো অজল্ম আলোর শিখা । এই 

পরস্পর। তো তাদেরই রক্ষা! করে চলতে হবে, ষার! ঈশ্বরের চিহ্নিত 
সেবক: তুমি যে তাদেরই একজন |” 

২৯) 
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বলিতে বলিতেই স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা সংহরণ করিয়া দেবাদিদেব 

মুহ্র্তমধ্যে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হইয়। গেলেন। 

যোগীবর গোরখনাথের সাধনৈ্বর্ষের বিপুল খ্যাতি ও নান কাহিনী 
অনতিকাল মধ্যে এই অঞ্চলে ছড়াইয়া! পড়িতে থাকে । মানসরোবরের 

চারিদিকে দ্বীরে ধীরে জড়ো হইতে থাকে সাধনকামী যোগী”সন্ন্যাসীর 

দল। গোরখনাথের তপস্যাদীপ্ত রূপ, অসামান্য ত্যাগ তিডিক্ষা ও 

ব্যক্তিত্বে আঁচিরে তীঙ্নারা আকৃষ্ট হইয়! পড়ে । অনেকে আশু পায় 

তীঙার চরণে। অচিরে এই অঞ্চলটি সিদ্ধ সাধক গোরখনাথের 

নামানুসারে পরিাচভ হইয়া উঠে গোরখপুর নামে । 

রসেশ্বর-সাধন। কায়াপিদ্ধির একটি প্রাচীন পন্থা! । জর: মরণহ?ন 

সৃন্মম দব্যদেহ বা “রসময়ী তনু" আশ্রয় করিয়া এই পম্থার সিদ্রধোগীর! 
ব্রিলোকের সর্বত্র বিচরণ করিতে পারেন থলিয়। প্রসিদ্ধি আছে । এই 

সম্প্রদায়ের নেতা অল্লাম প্রভূ ও গোরখনাথের শক্তি সংঘের এক 

চাঞ্চল্যকর কাহিনী উত্তর ভারতে প্রচারিত আছে। 
সে বার অল্লাম ঘুরিতে ঘুরিতে গোরথপুরে আসিয়া পৌ!ইয়াছেন 

গোরখনাথের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়। সদলবলে তখনি তাহার 

সাধন্পাঠে গিয়া ভনি উপশ্থিত। 

কথ। প্রসঙ্গে কায়াসিদ্ধির তত্ব নিয়া উভয়ের মধ্যে বিতক শুরু 

হইয়! যায়। নিজ পন্থার গৌরব বাঁড়াইতে অল্লাম বড় বেশী উৎসাহ । 
তাই রসেশ্বর দর্শনের গুণগান করার সঙ্গে নাথ-সাধন প্রণ।লীর 

নিন্দাও তিনি শুরু করিয়! দিলেন । 

গোরখনাথ একথা শুনিয় মহা]! উত্তেজিত। সরোষে কহিয়া 
উঠিলেন, “আচার্যবর, যুক্তিহীন শুন্তগর্ভ কথা বলে তো! কোন লাভ 
নেই। আর অনর্থক এই বিতর্ক ও নিন্দাবাদেই ব। কি প্রয়োজন ? 

খ্বরং আম্বন, নাথযোগার কাফাসিদ্ধি কি বস্ত, তাঁর একট। প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ আমি এখনি আপনাকে দিচ্ছি।” 
৩০ 
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“এ অতি উত্তম প্রস্তাব,” সোতসাহে অল্লাম-প্রভূ উত্তর দেন। 
“আমি আপনার সামনে দাড়ানো রয়েছি । এ তাক্ষ খড়া দিয়ে 

আপনি আমায় আঘাত করতে থাকুন, আমার এই সিদ্ধ দেহের একটি 
রোমও যদি আপনি কর্তন করতে পারেন, তবে স্বীকার করবো-_ 
সিদ্ধাচাধ্যরূপে গণ্য হবার কোন অধিকার আমার নেই ।+) 

অললাম প্রভু বারবার সজোরে আঘাত হানিতে থাকেন, কিন্তু 

গোরখের সিদ্ধদেহের কোন তারতম্যই ঘটিতে দেখা যায় না। শুধু 

বারবার শুন] যয় আঘাতজনিত ঘোর শব । 

অস্ত ত্যাগ করিয়া অল্লাম সহাস্যে বলিয়। উঠেন, “ওরে নবীন 
নাথযোগী, আমি ম্বীকার করছি- তোমার দেহের একটি রোমও 

স্থানচ্যুত কর] যায়নি, ছিন্নও হয়নি। কিন্তু ভায়া, খড়গরাঘাতের ফলে 
শব উদ্খিত হবে কেন ? তবে নিশ্চর কোথাও কোন একটা সংঘর্ষ 

হচ্ছে । সত্যকার সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহ হবে মহাকাশের মত শবহীন, 

বিকারহীন। তোমার গুরু মংস্যেন্্রনাথকে জজ্ঞেস করো, তার 

শিষ্বের কায়াসিদ্ধি কেন এখনো পুর্ণাজ হয়ে ওঠেনি । 
অতঃপর অললাম-গ্রভু গোরখকে আহ্বান জানন তাহার নিজদেহে 

সিদ্ধত্ব পণীক্ষার জন্য । শাণিত অস্রদ্ধারা গোরখনাখ উপধুণ্যপরি আঘাত 
করিতে থাকেন, কিন্তু আচার্ষের দেহের বিন্দুমাত্র বিকার বা বৈলক্ষণ্য 

ঘটিতে দেখ! গেল না| এ সিদ্ধদেহ থেন নীরব নিস্পন্দ একখণ্ড মহাকাশ 

ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এবার গোরথের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকাইয়া অল্লাম জয়গর্বে 

হো-হে1 করিয়া হাসিয়া উঠেন । তারপর ভক্ত শিষ্যগণসহ ধীরে ঘীঝে 

সেম্থান হইতে নিষ্কান্ত হইয়া! যান। 

গোরখনাথের মাথায় ভীড় করিয়। আসে চিন্তারাশি। এ যাৰৎ 

কঠোর সাধন তিনি কম করেন নাই । গুরু তাহার উপর কৃপা বর্ষণ 

করিয়াছেন অকৃপণ ক'রে শিব-বরে কায়সিদ্ধি ও নাথত্ব লাভও সম্প্রতি 

তাহার ভাগ্যে ঘটয়াছে। কিন্তু কায়াসিদ্ধির মধ্যে, কোথায় কোন্ 
১ 
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সৃঙ্ষমতম স্তরে যেন একটা কাক রহিয়া! গিয়াছে । তবে কি তাহার 
নিজের কোন ক্রুটর কলে সাদনা আজো! পুর্ণাঙ্গ হইতে পারিতেছে 
ন'* গুরু মহারাজ কাছে থাকিলে, সব কথা হয়তে! জান] যাইত। 

বারবার তাই অন্তরে উঠে আতি- কোথায় রহিয়াছেন তাহার 

গুরু শিবন্বরূপ মণ্স্যেন্্রনাথ ? কখন কিভাবে, পাইবেন তাহার দর্শন 
ও লাধন-নির্দেশ ? 

সোঁণন ধ্যানাসনে বসিয়া সন্কল্প করিলেন, গুরু কোথায় আত্মগোপন 

কবিয়া আছেন জানা নাই! কিন্তু এবার তাহা বর্তমান অবশ্থিতি 

নিজ শক্তি ।লেই তিনি জ্ঞাত হইবেন | 

ধ্যানাবিষট হইলে না হইতেই দৃহি তাহার প্রসারিত হইয়া শেগ 
সুদূর পুর্বদেশে, কদলীদাঁজ্যে-কামরূপে ।১ কিন্তু একি অবিশ্বীস। 

কাণ্ড; মহাশক্তিধ: গুরু, যিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়ান, তাহাকে তে। 

সেখানে ম্ব-ন্বরূপে বিরাজমান দেখিতেছেন না? শত শত রূপ 

তরুণী দ্বারা তিনি পরিবেঠিত। নাথধর্মের আদর্শ, এঁত্হাি ও লিক 

সাধনার এশর্ধ বিস্মৃত হয়া শিনি ভোগন্বথে ডুবিয়া আছেন! মনে 

হইতেছে, আয়ুঙ্কালও তাহার আর বেশী নাই, | 

কামরূপ নারীবাঙ্য-_ইন্দ্রজালের লাজ । এখানকাঁন মায়াদিনী 

রংণী রূপের ফাঁদে মংসোন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন | একি ভীন ছি 

হুঃসহ অবস্থা ! এখনি যে ইহার প্রতিকার চাই | 
সঙ্গে স:ঙ্গই গোরখনা॥ তাহার জিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থ। স্থির কখিয়া 

ফেলিলেন। হয়ত কোন প্রারব্ধবশে গু? এই হুর্ভোগ ভুগিতেছেন। 

তাহার উদ্ধার সাধন যে কোন উপায়ে করিতে হইবে, আর এগন্য 

গোরখ. কাজে লাগাইবেন ত।হার ষোগ-সামর্থ্য | 

১» কদলীরাঁজোর অবস্থিতি সম্পর্কে ভট্টশালী, শহিহুল্লান্ক রাজমোহন নাথ পভৃতি 
পপ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন । তবে মায়'বিনী স্্রীরাজা হিসাবে আমদের 

মনে হয়, ইহা--ক।মরূপ' প্রসঙ্গত উড্টেখ কর! যার, কাশ্মীরের প্রখ্যাত ধতিহ।লিঙ্ 
কহলন রাজা ললিতাদিত, কর্তৃক প্রাগজ্যোতিধপুকের শ্ত্রীাজ্য জয় করার" কথা 
লিথিয়াছেন। কান্েই আমাদের বর্ণিত স্্রীরাজ্য একটি এঁতিহানিক সতয)। 
৩২ 
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স্বল্প কার্ধে পরিণত হুইতে দেরী হইলনা। যোগবিভূতির বলে 
মহাযোগী গোরথ ততক্ষণাত্ড উভ.ভীয়মান হইলেন অন্তরীক্ষে | মুহূর্তমধ্যে 
উপস্থিত হইলেন আসামের সেই নারী-শাসিত দেশে। 

রাজ্যে প্রবেশ করার পথেই যোগী জালন্ধরীপাদের সঙ্গে তাহার 
দেখা। মত্ম্যেন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই জালম্ধরীর ঠোটে 
রহশ্যময় বাঁকা হাসি থেলিয়। গেল। কহিলেন, “ওঃ, তুমি দেখছি কোন 

খোঁজ খবরই রাখো ন7। তোমার গুরু ঘে যোগসিদ্ধি-টিদ্ধি সব ছেড়ে 
দিয়েছেন, বিভোর হয়ে রয়েছেন এখানকার রূপসীদের প্রেমে । এ 
রাজ্যের রাণী মঙ্গল আর কমলার মায়ার কুহকে তিনি যে একেবারে 
আত্মবিস্মুত | 

গোরখনাথ ত্রস্তপদে কদলীর রাঁজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত । 
রাণীর! মহাসতর্ক, মৎ্স্েন্দ্রকে সব সময়ে আগ.লাইয়! রাখেন, বিদেশ 

হইতে যে সব যোগী সন্গ্যাসীরা আসেন তীহাদের সহিত কোনমতেই 
তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়। হয়ন]। 

ভাবিয়ু। চিন্তিয়। গোরখনাথ ষোগবলের সাহায্য নিলেন। রূপসী 

রন্সিনী নর্তকীর বেশ ধারণ করিলেন মুহুর্তমধ্যে। তারপর এই 
মোহিনীর সাজে মাদল হস্তে নিয়! রাজ-সভায় মতশ্যেন্রনাথের সম্মুখে 

গিয়া তিনি উপস্থিত। বাংলার লোকগাথায় যোগীবরের .লীলা- 

অভিনয়ের এ চিত্রটি বড় মনোরম হইয়। ফুটিয়া উঠিয়াছে-_ 

দেহ রূপ গুণ গোক্ষ দুরে তেয়াগিয়া 
ল্্ীর রূপ ধরে গোর্ক মায়! ত পাতিয়]। 

কাল ধল ধুপে কেশ আমোদিত করি 
বিচিত্র কানড় ছান্দে বাদ্ধিল কবরী । 
তাহে বেটি সরু তরু কুস্থমের মালা 

মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িছে ৰ্জিল। । 

অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে কনক-ত 

পিঠে পাটথোপ দোলে নাঞ্চেদেব মণ্ন্েমাথ তবে ক 

খানে গিয়া গোরখনাথ এতদিন 

৩৫ 
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যাহ৷ কিছু দেখিয়া আঁসিলেন, যাহা কিছু করিলেন, সবই কি তবে 

স্বপ্ন ? অথবা! তাহার মায়াবিভ্রম ? 

গুরু সম্প্রতি আসামে গিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেই 
সেবকের! হাসিয়! উঠিল। কহিল, “গত কয়েক বৎসর ঘাৰৎ গোদাবরী 
তীরে, এই পবিক্র ভূমিতেই যে তিনি রয়েছেন সাধনরত। একদিনের 
তরেও তো এ স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় নি।” 

সেই মুহূর্তে গোরখনাথ উপলব্ধি করিলেন, গুরু তাহাকে বিভ্রান্ত 

করিয়াছেন মায়ার খেলায়। কদলীরাজ্যের সব কিছু ঘটন1 তাহারই 

রচিত ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জাগিয়! উঠে 

তীত্র অনুতাপ । যে গুরু নাথযোগে মহাসিদ্ধ, মহাজ্ঞ।নের অধিকারী, 

দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সতত যিনি সিদ্ধ যোগী অন্ন্যাসীদের মুক্তি ও 
জ্ঞান বিতরণ করিয়া! ফিরেন, সেই গুরুকে উদ্ধার করার প্রশ্ন উঠে.কি 

করিয়া? ধাহার কৃপায় অপরিমেয় যোগসিদ্ধি গোরখনাথের কবায়ত্ত 

হইয়াছে, সেই মহান আচার্ধকে তিনি উদ্ধার কারলেন, এমন উদ্ধত 
চিন্তা কি করিয়া তাহার মনে স্থান পাইল ? 

ধ্যান-সমাহিত সিদ্ধাচার্য মৎস্ত্েন্্রনাথ এবার ধীরে ধীরে *য়ন 

উন্মীলন করেন। স্সেহপূর্ণ শ্বরে কহেন, “বৎস গোরখনাথ, তুমি যা 
ভাবছো, তা' বথার্থ। কদলীরাজ্যে আমি মায়াপুরী১ নিমাণ 
করেছিলাম তোমারই কল্যাণ ও শিক্ষার জন্য 1” 

অনুতাপের স্থুরে, যুক্ত করে গে|রখনাথ কহিলেন, “প্রভু কদলী 
ছেড়ে আপনার গোদাবরী তীরের এই আশ্রমে পৌছুবার পরই আমার 
চৈতন্যোদয় হয়েছে । বুঝেছি, আপনার শক্তি ও জ্ঞানের পরিমাপ নেই, 
আপনার পক্ষে সংসারের মায়াপাশে বন্ধ হবাব প্রশ্ন ওঠে ন1।” 

দবৃতস, নাথযোগীর পরমকাম্য সম্পদ মহাজ্ঞান লাভের যোগ্যতা তুমি 
লাভ করেছো, সিদ্ধদেহ থেকে দিব্যদেহে উত্তরণের সময়ও তোমার 

হযে এসেছে । তোমার সপ্তধাতুময় দেহ যঘোগাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, সভ্য, 

১। কল্যাণ, লত্ত অধ্ষ--নৃং ৪৮*-৯১--নাথ সম্প্রদায় কি মহালিদ্ধ। 
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কিন্তু গোরখনাথ, তোমার এই অধ্যাত্-রূপাস্তরের পথে বড় বাধা হয়ে 

দাড়িয়েছিল তোমার অতিরিক্ত নৈষ্ঠিকতা আর গুদ্ধতাজনিত সুষম 
অহংবোধ। আমাদের নাথধর্ম যোগ ও তন্ত্র যুগ ভিত্তির ওপরই 
প্রতিষ্ঠিত। অথচ তন্ত্রসিদ্ধি ও অন্ত্রসাধনার আচার আচরণকে তুমি মনে 
মনে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলে, বুস।৮ 

“আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রভু । সহজাত সংস্কীরবশেই আমি 
হয়তো এটা করেছি।” 

“হ্যা আর এই কারণেই আমার প্রচারিত কৌলযোগিনী তত্ব 
তোমার তেমন মনঃপুত হয়নি। বৎস, জন্মাস্তরের সংস্কার ভস্মীভূত 
না হলে আত্মাভিমানের প্রচ্ছন কাটাটি দুর না করলে, নাথযোগ-সিদ্ধির 

চরম স্তরে তো তোমায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তাইতো আমায় এত 

কাণ্ড করতে হলো ।১ এবার হয়তে| বুঝেছো, আম!দের নাথমার্গে 
ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ত সাধনাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য 1” 

যুক্ত করে, নত শিরে গোরখনাথ গুরুর তত্ব-উপদেশ স্বীকার করিয়া 

নিলেন ' জবিনয়ে কহিলেন, “আজ্ঞে হ্যা, আপনার কৃপায় আজ বুঝতে 
পারছি-- ' 

একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো৷ ভোগাশ্চৈককরে ন্বয়ম্ 
'আলিপ্তস্ত্যাগভ্যেগাভ্যা ম্*.* ৮1৮ 

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন গোরখনাথ। শুদ্ধ সংস্কার নিয়াই 
তিনি জন্মিয়াছেন, তারপর সাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছেন পবিভ্রত! 
ও ব্রন্মচর্ষের ভিত্তির উপর । কৃচ্ছ ও তপশর্ধার কঠোরতা ও এ জীবনে 
কম করেন নাই। এসবের ফলে অবচেতন মনে সুন্ম আত্মাভিমান 

১। মানিক ও বোমাই অঞ্চলে পুরাতন জনশ্রভি আছে যে, গোরখগুর 

মতস্তেন্ত্র শিষ্যের অহংবোধ নষ্ট করার জঙ্ত মায়াজালের হুষ্টি করেন এবং রমণীর 

মৌছে আবদ্ধ হওয়ার এক মিথ্যা লীলা.অভিনয় করেন। বোম্বাই অঞ্চলে 
জনপ্রিয় নাঁটিক মায় মচ্গীন্দর-এ মত্গ্তেজ্্রনাথের এই লীলামাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। 
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অবশ্যই কিছুট1! জাগিয়াছিল' এবার গুরু তাহ! নিশ্চহ্ৃ করিলেন, 
পরিশুদ্ধ আধারে জ্বালাইয়! দিলেন পরম চৈতন্যের জ্যোতি । 

শিষ/কে মতন্যেন্্র ন্মেহভরে নিকটে ডাকিলেন। কহিলেন, “বৎস, 

গোরথ, তুমি নব চেতনায় উদ্দ্ধ হয়েছো, কায়াসাধন1 তোমার হয়েছে 
পূর্ণাঙ্গ, তদুপরি রাঁজযোগের নিগুঢ় তত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে তোমার 
সন্তায়। এবার তুমি দেশের দিক দিগন্তে গিয়ে নাথ-সাধনপন্থার প্রচারে 
ব্রতী হও। পরমতত্ব বিতরণ ক'র প্রকৃত অধিকারী সাধকদের 1” 

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যদিইব! গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, আবার কি 

তাহাকে হারাইতে হইবে ? গোরখনাথের দুই চোখ ছল ছল কণধ্য়ি! 
আসে । কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ ন! করিয়াই বা উপায় কি? 

পরদিন স্থান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হুইয়াছেন। ভক্তিভরে মওস্যেন্দের 

পাদবন্দনা করিতেই তিনি বলিয়া উঠলেন, “বংস তোমায় আমার 

বিচ্ছেদ কি ক'রে হতে পারে £ তোমায় ষে আমি পূর্ণরূপে অঙ্গ'কার 

বরে নিয়েছি। যখনই যেখানে থাকবে, সেখানেই আময় তোদার 

প“ঁশে পাবে__কি প্রচ্ছন্নে কি প্রকাশ্যে !” 

অতঃপর ভারতের বহু পবিত্র তীর্থ গোঁখনাথ পনিক্রমণ কারন এবং 

এই স্থযোগে অজজ্জ শৈব সাধককে দান করেন দাশ ও সাধন! তদার 

কৃপাল'লা ও যোগ বিভূতির বিল্ময়কর এন্বর্য এই সময়ে নানা স্থানে 
শ্রকটিত হয়। ভক্ত জনসাধারণ ও যোগী সাধকদের কাছে গোরখনা,গর 

এই কাহিনীগুলি আজো প্রিয় হইয্ব! রহিয়াছে! 

গোরখনাথের গুরু ম্তস্যেন্্রনীথ ছিলেন মহাসমর্থ সাধক | সমকালান 

ভারতের তিনি শ্রেষ্ঠ কৌলাবধূত। তাহার রচিত 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয় 

এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ । এ দেশের শৈব, শক্ত ও বৌদ্ধ সাধকদের মধো 

এই গ্রন্থের মর্ধাদা অপরিসীম । 

নেপাল্লের রক্ষক ও অভিভাবকরূপে মত্ষ্যেন্্র দীর্ঘকাল পুজা পাইয়া 

আদতেছেন | নেপাল ও ভিববতের বৌদ্ধদের মতে, তিনিই হুইতেছেন 
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প্রভু অবলোকিতেশ্বর--ধীহার উপর এ যুগের ভার বহনের দায়িত্বন্যন্ত 
রহিয়াছে। কিন্তু নেপাল ও তিববতের বৌদ্ধের] মণ্স্যেন্্রকে বৌদ্ধ 

সন্ন্যাসী বলিয়া! ত গোঁপবই করুক না কেন, আসলে তিনি বৌদ্ধ 
মোটেই ছিলেন ন1। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্জ্রীর মতে, 

মণ্স্থোন্দ্রের স্থৃবিখ্যাত কৌলগ্রন্থ আলোচন। করিলে তাহাকে কখনই 

বৌদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, নাথ- 

সাধকদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুরূপে পরিচিত হইয়াও মতস্যোন্দ্র বৌদ্ধ- 

দের উপাস্ত দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন, অসামান্ মর্ধাদী পাইয়াছেন। 

ইহাই তাহার বড় বৈশিষ্ট্য১। তাছাড়া, গোরথের কায়াবোধ গ্রন্থে 
তাহার উল্লেখ আছে পশুরস্তক ব। পশু-হত্যাকারীরূপে২। পশুহত্যার 

সহিত যিনি জড়িত তিনি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ হইতে পারেন ন1। 

মতন্যেন্দ্র সম্বদ্ধে অবশ্থাই আরো বলা যায়-_-“তিনি গোরক্ষের গুরু ও 

কানফাট। জন্গদায়ের প্রবর্তক। নেপালেই তিনি শৈব ধর্মের গুচার 

করেন ! তিনি পাশুপত শৈব সন্যাসীরূপে নেপালে গমন করেন বলিয়' 

তাহার শৈব বিগ্রহ নেপালে রহিয়াছে৩।৮ 

কৌলসাধনাপ অন্যতম শাখা যোগিনী-কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়। 

মহস্তেন্্র কীতিত। তীহার রচিত কৌলশাস্জ্র এক সময়ে পূর্ব ও উত্তর- 
ভারতে খুবই প্রচারিত ছিল। কোৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের শ্লোক£ “কামরূপে 

ইদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে”--এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 
গুধু কামরূপ, পূর্বভারত, নেপাল ও তিব্বত কেন, সারা ভারতের 

উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তারিত হইয়াছিল এই মহাকৌল সাধকের 

আদর্শ ও সাধন প্রণালী, ভারত সীমান্তে, সুদুর কাশ্মীরের সাধক 

স্মাজেও সে সময়ে প্রচারিত ছিল মৎ্স্যেন্্রনাথের সাঁধনৈশ্বর্ষের খ্যাতি | 

তাঁই দেখি, একাদশ শতকের বহুলঙ্রুত সাধক ও দার্শনিক, শৈবাগমের 

১ শাস্্ী £ বৌদ্বগান ও দৌোহা_-পৃঃ ১৬। ২ ডক্টর গোগীনাথ কবিরাজ £ 

এস, বি, এস--ভলুয ৬--১৯ টি ৩ কল্যাণী মল্লিক £ নাথ :ম্্দাধের ইতিহাস, 

দর্শন ও সাধন প্রণালী-_পৃঃ ৩৩ 
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শক্তিধর আচার্য, অভিনবগুপ্তের রচনায় রহিয়াছে মৎস্তেক্দ্র বা মচ্ছন্দ- 

বিভুর স্ততিগান__ 
রাগারূণং গ্রন্থিবিলা বকীর্ণং 

যে! জালমাতানবিতানবৃস্তিঃ | 

কলোন্তিতং বাহাপথে চকারস্তান্ে 

স মচ্ছন্দবিভুঃ প্রসন্ন ॥ 
( তন্ত্রালোক ১1৭) 

--জাল-বুননকাত্রী স্থদক্ষ ধীরব তার তান।-পোড়েন দিয়ে, গ্রন্থি আর 

ছিদ্রেসহ বনুবিচিত্র জাল করে নির্মাণ! এমনিভাবে বাহা জগতের স্থ্ি- 
জাল যিনি সদা করছেন বয়ন-_সেই মতস্তেন্্বিভূ প্রসন্ন হে'ন আমার 

প্রতি । 

মস্তেন্দ্রের মতই মহাঁসমর্থ ও ব্ছুকীতিক সাধক ছিলেন গোর্খনাথ | 

গুরুর নিকট হইতে নাথধর্মের দীক্ষা নিয়।, গুরুর নির্দেশিত পথে সাঁধন- 
ভজন সমাপ্ত করিয়া যোগী গোরখনাথ উদ্ভাবন কক এক নুতন তর 

সাধনপথ ! সে পথ তাহার স্বকীয় প্রাত্ভায় উজ্জ্বল, তাহার অসামান্য 

পবিত্রত। ও সাধন-প্রজ্ঞায় কল্যাণময় । 

গোরখের ইষ্ট হইতেছেন উর্ধব্রেতা মহাযোগী শিব শিপে যাহার 
রুক্ষ জটার ভার, ক্টে বিভূষিভ হাড়ের মালা,-পরিধানে বঘকাল। 
ত্যাগ বৈরাগ্যের মুর্ত বিগ্রহ এই ইফ্টদেবকে পাইতে হইলে অনুসরণ 

করিতে হইবে কঠিনতম বৈরাঁগ্যের পথ, জয় করিতে হইবে দ্েহস্থিত 

মহাবাযু লাভ করিতে হইবে নাদসিদ্ধি। ভোগের পথে ন] গিয়া দেহের 

মহাঁরসকে করিতে হুইবে উর্ধায়িত। সহত্রার করিত অযুত পান করিয়া 

গুরুর কৃপাপগ্রাপ্ত শৈবযোগীকে হইতে হইবে সাক্ষাৎ শিব। 

শিব-সিদ্ধ গোরখনাথ তাহার 'অনুগামীদের মধ্যে শিবেরই বেশভুঘ|, 
ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুদ্ধতাঁর আদর্শ প্রচার করিয়! গিয়াছেন | উত্তরকালে 

অবশ্য নাথ জন্প্রদদায়ে বামাচার ও পশ্বাচার-এর মনভবাঁদ প্রবল হইয়। 
৪ 
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উচীয়াছে, কিন্তু গোরখ তাহার নিজ জীবনে এ সবের গ্রাধান্ত কোন- 

দিনই দিতে চাহেন নাই। 

গোর্খ বিজযু, মযনামতীর গান এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে দেখা যায়, 

গোরখ কামিনী সংস্পর্শ হইতে মুক্ত ছিলেন! তিনি ছিলেন [নস্কামতা। ও 

পবিপ্রত'র মুর্ত বিগ্রহ । সংন্ডেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর 
গুরুর কৌলাচার ও তান্ত্রিকতায় পথ তিনি অনুসরণ করেন নাই-- 

অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার উপদিষ্ট যোগমার্গের পথ । ত্যাগ ও 

বৈরাগ্যের পথে, শুদ্ধাচার ওবীর্ধ ধারণের পথে দাথসিদ্ধির এক 

নিজন্ব মার্গই তিনি আপন সাধনশক্তি এবং অলৌকিক প্রত্্ভর ধলে 

রচনা করিয়। গিয়াছেন। 

গোরক্ষবিজয়-এ উত্লেখিত গোরুখ নাথের জন্ম কাহিনীর মধ্যে এই 

মহাযোগীর পরিঞ্খদ্ধ সাধন জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শেন আছে, 

আদি পুরুষেশ 

61 *৬্দ নিকলল যন্ডি গো খ নাথ, 

'সঙ্দির ঝুপি সিদ্ধি ক) তাহা গলা! 

এই গ্রন্থের কাহিনী ও তথ্য।দিজে মহাযোগার এক অপরূপ পিশু 

হিমদয় মুতি আমরা ঘুটিয়া উঠিতে দেখি গোরখ-চারিত্রেব মুল্যায়ণ 
ঝ'5তে গিয়া সা'হভা গবেষক উক্টুত চুনশ সন লিখিয়ীছেনগী 

“গোরক্ষযোগার চিত্র শরত শেফাপিক। না যুখকার ল্যাব খিজ, 

তাহাধ চর্রিজ-মাভাতুয খর্গ জাহিজোর আদ যুগের একটি এধান 

পিক্-নির্দেশক ভ্ত্ত। ইভ! বৌদ্ধয়গেও চগিত্রবল? উচ্চনীতি, গুরুভ/ক্, 

গুভভিমহৎ গুণপাঁশিকে উজ্ভ্রল করিয়াদেখাহতেছে ! বিশাল অব্রিশ্রেণা 

যেরূপ বঙ্গদেশের সামাডিঙ্ত, গোঁরক্ষবিজয় এদেশের সাহত্যের মেইক্প 

যুগ নিদ্দেশিক চিহ্ত। এই চিহ্কের পর--ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের 

এলাক1, তখন ব্র'ক্গণ আসিয়া সংঙ্কৃত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন, গ্রাম্য 

ভাষাকে অবছগ্ধা কগিয়া অস্কৃত শব্ধ ছারা বঙ্গশাষাকে সাজা ইতেছেন 
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এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিব্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও 

প্রেম কুম্ুমাকীর্ণ পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন 1*-"""" 

গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন এক একটি করিয়া জয় করিয়া 

ইয়ুদিশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুষ্ঠিতভাবে স্থর্বপরায়ণ। নারীর ললা'ম সৌন্দর্য 

প্রেম নিবেদনের নব নব কণ্ঠিপাথরে তীহার চরিত্র কতবার কধিত 

হইল, কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমানিত হইল, তাহা খাঁটি সোন1। 
পার্বতী শিবের নিকট স্পদ্ধ1 করিয়াবলিয়াছিলেন+তীহাঁর মায়ার নিকট 

যোগীর সাধনা কোন্ ছার! অন্যান্ত যোগীর! রূপের জালে পড়িয়া 

ধৃত হইলেন, মীননাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন 
গোরক্ষনাথের নিকট পাবতীর উচ্চ শির হেট হইল ।” 

দশম শতক হইতেই গোরখনাথ সারা ভারতে থ্যাত হইয়! আছেল 

অঙ্গৌকিক শক্তিধর সাধক ওশ্রেষ্ঠ যোগীরূপে । উত্তর ও পশ্চিম ভারতে 

তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। এসব অঞ্চলের অসংখ্য 

গ্রামে তাহার এবং তাহার উত্তর সাধকদের মহিম। ও যোগসিদ্ধি নিয়? 

অজল্ম গল্প গাথ! রচিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক এতিহোর স্থষ্টি হইয়াছে ' 

বাংল! হইতে পাঞ্জাব, নেপাল হইতে রাজপুতনা, সিন্ধু ও খেলুচিস্থান 
হইতে দাক্ষিণীত্য অবধি সর্বত্র তাহার সাধনা ও সিদ্ধি চমকপ্রদ 

আখ্যায্িকা বিস্তারিত। 

গোরথ নিজে যোগসিদ্ধির শীর্ষে বিরাজমান, এক বিরাট শৈব-যোগী 

সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-__সাধারণ্যে যাহার পরিচিত কানফাটা- 

যোগী নামে। হঠযোগ ও রাজধোগের পুনরুজ্জীবনকারী মহাসাধক- 

রূপেও এদেশের ধর্ম-সং্কতির ইতিহাসে তাহার কীতি চিরকাল অক্ষয় 

হইয়া থাকিবে । 

নেপালের গোখণ? জাতি ও গোখ1 রাজ্জের বুক্ষক এবং অভিভাবক 

মহাপুকষরূপে গোরখনাথ অতুলনীয় মর্ধাদার অধিকারী । গৃহন্থদের 
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মহাযোগী গোরখনাথ 

কপালু আশ্রয়দাত। এবং দেব-বিগ্রহরূপেও সেখানে তিনি এযাঁবও পুজা 
পাইয়া আসিতেছেন।১ 

গোরথনাথের নামাস্কিত বহু সরকারী মুদ্র নেপালের বিভিন্ন রাঁজ- 
আমলে দীর্ঘদিন. চলিয়া! আসিয়াছে২, সেখানকার জন জীবনের মূলে 
গোরখের মাহাত্্য ও প্রভাব গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে । নেপালে 

জনশ্রুতি আছে--গোরখ একবার নেপালবাসীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 

হওয়ায় সেখানে একাদিক্রমে বার বসরকাল অনাবৃষ্টি চলিতে থাঁকে, 
রাজ্যময় হাহাকার উঠে। এই স্কট সময়ে গোরখ-গুরু মতস্তেন্্রকে 
ছুটিয়া আসিতে হয় এবং তাহার কৃপায় বারিবর্ষণ ঘটে। 

গোরখনাথ শুধু ভারতের অন্যতম সিদ্ধাঁচার্ধ্য ও শৈবষোগী বলিয়াই 
পরিচিত নহেন, এদেশের সাধক ও সাধারণ ভক্ত নরনারীর দৃষ্টিতে 

তিনি অধিষ্টিত এক আরাধ্য দেবতারূপে। শিবের অবতাররূপে তিনি 
বহুস্থানে পৃজিত হইতেছেন, এবং বহু শৈব মন্দিরে তাহার পৃজ' অনুষ্ঠিত 
হইতে দেখ] যায়। তবে কান্ফাট! নাথযোগীদের মঠ মন্রিরেই তাহার 
বিগ্রহ বিশেষ ভক্তি-সহকাঁরে অচ্চিত হয়! 

গোরখপুরে যোগীবরের গদি রহিযীছে, সেখানকার মন্দিরে তাহা 
'চরণ' দেববিগ্রহের চরণের মতই আরাধিত হয়। কাথিওয়াড়ে " 
শকলদীপে ভক্তের তাহার 'চরণ' নিয়মিতভাবে পুজা করিয়] থাকেনত । 

গোয়খনাথের বিগ্রহ নান! স্থানে যোগী শিষ্যের! স্থাপন করিয়াছেন । 

গোরখমণ্ী পাটনের নয় মাইল পুবে, সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত: 
পশ্চিমাঞ্চলের ইহ? একটি বড় নাথগীঠ। এখানকার গুহায় গোনখের 

বিগ্রহ পুজিত হয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সিদ্ধস্থানে ও 
রিন্ঘকে গোরথনাথের মুক্তি শ্রদ্ধাভরে রক্ষিত আছে। দমদমের গোব্খ- 
বাশুরীর মু্তিটি কয়েকশত বর যাবৎ পূজ। পাইয়া আসিতেছে । 
১ সিল্ভ 7 লেভি; ল নেপাল্--ভল্য ১১ পৃঃ ৩৫২। ২ ক্যাটালগ, অব. 
দি কয়েন্স্ইন্ গ্ ইত্ডিয়ান মিউজিয়ায়ঃ ভি, স্মিখ--ভল্যু ১, পৃঃ ২৮৯-৯৩। 
৩ ডক্টর মোহন সিং-এর মতে শকলঘীপ মানে শকদীপ, আধুনিক শিয়ালকোটেব্র 
নিকটন্থ একটি স্থান £ গোরখনাথ--পৃঃ ৭৩ 
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ভারতের নান! অঞ্চলের কালউৈরব মন্দিরে এবং সাধক গৃগার 
মন্দিরগুলিতে গোরথনাথের বিগ্রহ বিরাজিত দেখ! যায়। প্রতি বশুসর 

দাং চাংড়া হইতে দেবী পাটনে একটি প্রস্তর-লিজ শোভাযাত্রা করিয়। 

নেওয়। হয় এবং তাহার পুজা কর] হয়। ভক্তেরা মনে করে, এ 
লিঙ্গটিতে গোরখনাথের অধ্যাত্মসত্তা নিহিত রহিয়াছে । বেলগাও-এর 
কান্ফাটা যোগীরা তাহাকে পুজা করেন মন্দিরের অধিষ্ঠা তাদেবতাজ্ঞানে। 
পাহাড়ী গুর্থারা গোরখনাথের মুক্তি গৃহের একটি বিশেষ স্থানে 
স্থাপিত করিয়া ফুল বেলপাত। দিয়া নিত্য প্রণাম ক'রে আর মন্দিরে 

পুরোহিতের দ্বার তাহার বিগ্রহ পূজ! ক'রে নৈষঠিকভাবে। সাড়ম্বরে 
শন্খঘণ্টা বাজাইয়া এসব মন্দিরে ভোগান্ন নিবেদন করাহয় এবং পুরোহিত 
ও ভক্তের! সবাই গিলিয়া গে।রখনাথের বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়। থাকে । 

প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান পণ্ডিত তেসিভোরির মতে, গোরখপন্থী কান্ফাটা 

যোগীরা প্রধানত উত্তর ভারত হইতেই সর্বত্র ছড়াইর। পড়ে। বৌদ্ধধর্মের 

গঁসারকালে ঘোগীগোন্টীর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইহাদের প্রভাব 

প্রতিপত্তি গড়িয়া উঠে তখনই যখন বৌদ্ধবাদ জনজীবন হইতে 'অপ-্যত 
হইতে থাকে--আতর ব্রাঙ্গণা ধর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দেয় নব 
ঈভন্দীবন । বৌদ্দধর্মের পুচার ও প্রসারের দ্রিনে তৎকালীন সমাজের 
বহু যোগীসাধক ইহার প্রভাব-গণ্ডীর ভিতরে অনিবার্ধরূপে আকবিত 

হইয়াছিলেন। আর গোরখন1থই সেই ধর্মনেতা যিনি পড়ন্ত বৌদ্ধ- 

সমাছে মিশিয়া-যাওয়া যোগীদের বাহিরে টানিয়া আনেন, নৃতখতগ 
ও সযৃন্ধতর আধ্যাত্মিক গুঞ্রছায়! তলে তাহাদের করেন সম্বেত।* 

চলন্তি নাখধশ্্ধ ও নাথ-যোগপন্থাকে উপনিষদের দর্শন ও সাধনার 

সহিত সমন্বিত করাও ছিল এই মহান শৈবযোগীর এক বড় অবদান । 

গোরখনাথ আচার্য শঙ্করের খুব বেশী পরবর্তী ছিলেনন। এবং ব্রাঙ্গণ্য 
জাগুতি হইতে প্রেরণা পাইয়াই যে তিনি নাথপন্থের পুর্নগঠনে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। 
পপ স্পা পসপপপীসপ পা পাশপাশি শে আপস পপ পিসী তি সস শী পপি 

১ এল, পি, তেমিতোরি--যোগী ( কানফাটা )--ই-আর.ইঃ পৃঃ ৮৩৪ 
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মহাযোগী গোরখনাথ 

গোরখনাথের নূতন ধর্মান্দোলনের আর এক বড় বৈশিষ্ট্য--ইহাঁতে 
জাতি ব। বর্ণের বিচার নাই । ইষ্টদেব শিবের উপাসনা সবাই অবাধে 
করিতে পারে । অবধৃত ও নাথ হওয়ার যৌগ্যত1 এবং জীবন্ুক্ত 
হওয়ার অধিকার যে কোন সাধকেরই রহিয়াছে। প্রয়োজন শুধু সমর্থ 
গুরুর নির্দেশে একনিষ্ঠভাবে সাধন করিয়া যাওয়]। 

জাতিগোত্রের বাধাবন্ধনহ্থীন সর্বজনীন মুক্তির আহ্বান মধ্যযুগে 

স্পষ্টতর ও সোচ্চার হইয়া উঠে রামানন্দ, কবীর, নাঁনক, চৈতন্যাপ্রভৃতির 

আন্দোলনে । পূর্বসুদী গোরথদাথ ও গোরখপন্থী যোগীসাধকদের উদর 
ভাবধারা অবশ্যই মধ্যযুগের এই ধন্মাচার্যদের অনেকাংশে অনুপ্রাণিত 

করিয়াছে, ব্যাপকতর আধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি নির্মাণে সাহায্য করিয়াছে। 

ব্যক্তিত্বের উজ্বলতা,সংগঠনশক্তি ও সাধনসিদ্ধির এশ্বর্ষে গোরখনাথ 

ছিলেন দশম ও একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা। তীহার প্রতিষ্ঠা ও 
মাহাত্ম্য তাহার গুরু মণ্স্েন্্রনাথকেওছাড়াইয়াউঠিয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর 

জি, এ, গ্রীয়ারসনের মতে,_-এ দেশের সমস্তলোকগাথ! ও আখ্যায়িকা 

হইতে »পষ্টতই বুঝা যায়, শিষ্য গোরখনাথ তাহার গুরু মতস্থেন্দ্রনাথ 

অপেক্ষ। অনেক বেশী কীন্তিমান ছিলেন এবংতিনিই ছিলেন কর্ণবেধযুক্ত 
কান্ফাট। যোগী সন্প্রদায়ের প্রকৃত প্রবর্তক এবং ধারক বাহক | 

কাণফাটার যে মূলত শৈব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তাহাদের 

ইষ্ট হইতেছেন শিব, খক্বেদে যিনি রুদ্ররূপে স্তুত। এই রুদ্র ধবংসের 

প্রতীক-_ মহ] ভয়ঙ্কর | যভুর্ধ্বেদেই প্রথমে আমর! তাহাকে ঈশ্বর এবং 

মহাদেব নামে অভিহিত হইতে দেখি । অথর্বববেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে রাড্র 

হইতেছেন পশুপতি-_পশুজগতের অধিপতি । উপনিষদে লক্ষ্য কার, 

এই দেবতা রুদ্রেই হইয়] উঠিয়াছেন জগৎআ্টা,দেবাদিদেব-- পরম পুরুষ 

গোরখনাথী ষোগীরা শিবের রুদ্ররূপের, ভয়াল সর্ধধবংসী রূপের 

উপাসনাই প্রধানত করিয়া থাকেন। মহত ভয়ং বজ্জং সমুগ্ভতং__এই 

রূপেরই মনন চিন্তৃত তাহাদের কাছে বেশী কাম্য। কাল ভৈরবের 

এনসাইক্লোপিডিয়া অব. রিলিজিয়ান্ আযাও এখিক্দ্--পৃঃ ৩২৯ 
6€. 



ভারতের সাধক 

বিগ্রহ তাহাদের অতি প্রিয়। ষোনীলিলগ ও শকি-উপাসনায়ও দেখি 

তাহাদের প্রচুর উত্সাহ ।৯ তবে এই শিবকে আবার জগতের শ্রষ্টা, 
জীবের চৈতন্যদাত1 এবং মঙগলদাতা পরম পুরুষরূপেও তাহ্কারা 
আরাধন1 করেন | ৃ 

শিবের সর্বত্য।গী মহাবৈরাগী রূপটিই এই যোগীদের প্রির। এই 
রূপের তাহারা শুধু ধ্যান মননই করেননা, নিজেদের চেহারায় এবং 
সাঁজ সভ্জায়ও করেন ইহার অনুকরণ। 

নাথধর্মের তত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধতস্ত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে 
ধারণ] পোষণ করেন, বৌদ্ধতন্ত্র হইতে কালক্রমে ইহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে 
এবং প্ুরিগ্রহ করিয়াছে শৈবধর্মের রূপ। কিন্তু এই ধারণার মুলে 
কোন সত্য নাই। আসলে নাথধর্ম ভারতের স্থপ্রাচীন স্ছিমত 

২ইত্তেই উদ্ভুত এবং ইহা তাহারই এক বিবন্তিত রূপ । এই সন্গ্রদারের 
।সদ্ধ যোগীর1 রসায়ন ও হঠযোগের উপর অত্যন্ত বেশী গুরু দিতেন 

এসং এই সাধনাকে বলা হইত--কায়াসাধন। এই সাধন. বলে 

সাধকের দেছ হইত পনক্ক ও পরিণামবিহীন, লাভ করিতেন ।তাঁন 

জরামরণহীন অমর ভীবন। 

ভেশজ ও রসাম়ন প্রয়োগে যে যোৌগসিদ্ধি অর্জন করা যায়, ধেগ- 

শাগ্রের শ্রেষ্ট প্রবক্তা ও সঙ্কলক খধি 'পত্গ্লিতাহ1 উল্লেখ করিয়!ছেন | 

যে.গপুত্রের কৈবল্যপদে পাই-_জান্মৌযধি-মন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃজদ্ধয়ঃ। 
এই সুত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহামুনি ব্যাস ও বাঁচম্পতি বলিয়াছেন, 
ওষধি দ্বারা সিদ্ধি বলিতে ভগবান পতঞ্জলি সেই যোগীদের কথাই 

উল্লেখ করিয়াহেন- রসায়নের প্রয়োগ দ্বার। যাহারা হইতেনআগুকাম। 

১» গোরথনা থা কাণ্ফাটাদের মধ্যে কয়েকটি দল তৃতীয় ও চতুর্থ দশক হইতে 

বামাচারের সাধনা গ্রহণ কবিয়'ছে ! বাংলা ও হিসাপ্য় অঞ্চলেই ইহাদের ডাব 

পুবে বেশী খিল । ইহাদের পৃঞ্চ-মকার সাধনে নাছে--মগ্য, মাংস, মৎস, মুত্রাঃ 

মৈথুন--মগ্যং মাংসঞ্চ দুদ্রাসৈথুনমেব মকার পঞ্চক খৈৈচ মহাপাতকাশনম্--ষেোগ, 

তন্ত্র ও বৌদ্ধবাদের মিএণ ঘটিয়াছিল পরব্ডাকালে--ব্রীগন্ঃ পৃঃ ১৭২ 
৪৬ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

সম্পর্কে এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায়--সিদ্ধমার্গ ও তাহার শাখা 
নাথমার্গ পতঞ্জলির আগেও প্রচলিত ছিল। 

কায়াসাধন ও রসায়ন প্রয়োগের পথ অবলম্বন করিলেও 

নাথযোগীরা, বিশেষ গোরখনাী কানফাটারা, প্রধানত শৈববাদ ও 

রাজযোগের ধার। ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। নাথধর্মের মুল 
প্রবক্তা হইতেছেন শিব, এবং এই সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ও 

শক্তিধর যোগী গোরখনাথকে সাধকের বু সময়ে শিবাবতার বলিয়াই 
স্ব স্ততি করিয়াছেন, আরাধন] করিয়াছেন । এই ধর্মের অনুগামীদের 

ইঞ্টবিগ্রহ শিব। কান. ফাট। সাধক, সন্ন্যাসী ও ষোগীরা ষে সব পবিত্র 

স্থানে তীর্থধন্ম করিতে যাঁয়, সেগুলিতে শৈবদেরই প্রাধান্য এবং 
মন্দিরগুলিতেও বিরাজমান রহিয়াছে শিবমুত্তি বা লিঙ্গ । বেশভৃষার 

দিক দিয়াও নাথযোগীর। ধোশীশ্বর শিবকেই সদা অনুকরণ করেন । 

শিবের প্রিয় সিদ্ধি ও গঞ্জিকা সেবনে এবং শিবের গালবাছ্য বম্বম্ 

শক উচ্চ।রণেও দেখা ধায় ভাহাদের পরম উল্লাম। 

প%* নাথপদ্থা সাধকাদর মধ্যেই নয়, ভারতের নাঁন। শ্রেণীর শৈব 

উপাসকদের মধ্যেও যোগীবর গোব্খনাথের গ্রভাব ছিল অপরিসীম! 

বৃদ্ধের পরবত্তা যুগে একমাত্র আচার্য শঙ্কর ছাড়। আর কোন ধণ্মনেতা 

তীহার মত এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনে এমন দুরগ্রসারী প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারেন নাই। 

শঙ্করের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব, গরজ্ঞা ও দাশনিক তত্বের আলোকে 

সারা ভারতেব্র সারম্থত জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উপনিষদ, 

বেদান্ত ও গীতা ষে জ্ঞনমাগী ভান তিনি প্রচার করেন এদেশের 
ধর্জীবনকে তাহা নুতন প্রাণ শক্তিতে উজ্জীবিত করিয়া তোলে। 

সে তুলনায় গোরখনাথের অবদাণও কম নয়! আমাদের দেশের 

ধর্মাজীবনে প্রবল প্রাণ-স্পন্দন তিনি আনয়ন করেন, আর এই মহান 
ধঁশ কম্ম সম্পন্ন করেন সিন্ধ শৈবষে!গীদের নিগুঢ সাধনতত্ব প্রচারের 

মধ্য দিয়া। উপনিষদ, গীতা ও বেদাস্তের প্রামাণিকতা তিনি খুবই 
৪ ৭ 
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মানিতেন, যথাযোগ্য শ্রন্ধাও দিতেন, কিন্তু অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 

করিতেন যোগক্রিয়! ও যোগ সিদ্ধির উপবূ। 

শঙ্কর ছিলেন ঈশ্বরদত্ত অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী, 
তাহার প্রভাব প্রধানত বিস্তারিত হইত আচার্য ও চিন্তানায়কদের 
মাধ্যমে । তাহার প্রতিষ্ঠিত চারি মঠের সন্্যাীবর্গ ও তাহাদের শিষ্য 

প্রশিষ্যেরা জনজীবনকে নবপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করিয়। তুলিয়াছিলেন। 
আর গোরখনাথের কর্ম-প্রণালী ছিল অন্যরূপ। তিনি এবং তাহার উত্তর 

সাধকেরা চলিয়াছিলেন যোগ ও তন্ত্রের নিগুঢ় সাধনার পথ বাহিয়া__ 
অত্যাশ্চ্ধ্য ও অলৌকিক সিদ্ধির পথ ধরিয়া । 

গোরখনাথের কালনিণয় সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে নানা মত 

রহিয়াছে। পাঞ্জাব তাহার পুণ্যময় লীলার এক প্রধাণ স্থান। সেখানকার 

জনশ্রুতি ও গল্পগাথায়ও তাহার কৃপাধন্ শিষ্য গৃগাঃ পুরণভগৎ, রূন্ঝা, 

রসালুর নানা মনোহর কাহিনী ছড়ানে৷ রহিয়াছে । এই সব শিমের 

এতিহাসিক কাল অধম হইতে একাদশ শতক । তাই গোরখনাথকে 

কোন মতেই তাহাদের পরবর্তী কালের লোক বলিয়া ধরা যায় না। 
গোগীটাদ, ভর্তৃহরি, ভোজ, রাণী-পিঙ্গলা প্রভৃতি সম্পকিত 

কাহিনীর কাল বিচার করিলে যোগীবর গোবরথনাথের আবির্ভাব সময় 

ধরিতে হয় একাদশ শতকের আগে । 

কবার ও শিখ ধর্মগুরু নানকের লেখায় তাহার নান] উল্লেখ মিলে । 

“গোরখনাথ কী গোষ্টী'তে গোরখনাথের সহিত কবীর ও নানকের 
সংলাপ দেওয়া আছে। উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিত এই সংলাপের উপর 

ভিত্তি করিয়৷ মন্তব্য করিয়াছিলেন, গোরখনাথ,কবীর ও নানক প্রায় 

সমসামগ্িক | কিন্তু “গোরখ নাথ কি গোষ্ঠী”-র এ সংলাপগুলি যে সত্য 

নয় এবং পরবন্তীকালের ভক্তদের কপ্রনা প্রস্থততাহ। কবীর ও নানকের 
দহ এবং সমকালীন সাহিত্যের তথ্য হইতে স্থপ্রমাণিত হইয়াছে । 
৪9৯৮ 



যহাযোগী গোরখনাথ 

বস্তবিক পক্ষে গোরখনাথ আবিভূতি হন কবীর ও নানকের কয়েক 
শত বশুসর পুর্বে । 

রাজপুতনার লোকগাথায় গোরখনাথ ও বাপ্পারাও-এর কাহিনী 

প্রচলিত আছে। মহাষোগীর কৃপায় বাপ্পা একটি তুধারী তলোয়ার 
প্রাপ্ত হন এবং তাহার আশীর্বাদে তিনি মেবারের সিংহাসন অধিকার 
করেন। বাপ্লারাও-এর রাজত্ব শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। 

রাজস্থানের এই এতিহাসিক তথ্য মানিয়! নিলে গোরখনাথের কাল 

আসিয়া ধাড়ায় অষ্টম শতাব্দীতে । 
বাংলার সাহিত্য, লোকগাথা ও কিম্বদন্তী হইতে গোরখনাথ ওত্ঠাহার 

সম্প্রদায় সম্পর্কে বহু মূল্যবান মালমশলার সন্ধান মিলে । প্রধানত পাল 
রাজাদের আমলেই যোগী সাধকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং এই পাল 

রাজত্বের অবসান ঘটে ১০৯৫ সালে। উত্তরবঙ্গের কান্ফাট। যোগীরা 

মানিকচাদের গান গাহিয়। বেড়াইত এবং ইহার! সবাই ৮শৈব। শিবকল্প 

যোগী গোরখনাথকেই তাহারা গুরুজ্ঞানে পূজা করিত | 
ধর্মমঙ্গল-এ মীননাথ, গোরখনাথ, হাঁড়িপ1, কানুপ প্রভৃতি সিদ্ধ 

সাধকদের বহুতর উল্লেখ দেখিয়] মনে হয়, নাথযোগীদের সাধনতত্ব ও 

অলৌকিক ন্িদ্ধাইর নান৷ বিচিত্র কাহিনী সমকালীন বাংলার জন- 

জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ।* 
নেপালের এতিহ্যবাহী গল্প গাথা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, গোরখগুর 

মৎস্তেন্দনাথের আবির্ভাব ও যোগসাধন!র বিস্তারের কাহিনী সে দেশে 

অস্টম শতকের শেষপাদ হইতে প্রচলিত। এই তথ্য মানিয়। নিলে 

গোঁরথনাঁথের কালকে ইহ! হইতে বেশী পিছাইয়] দেওয়া যায় ন!। 
'বংশাবলী পার্বতীয়া'তে ডল্লেখ আছে, মৎ্স্থেন্্র নেপালে গোরথ- 

নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন রাজা বরদেবের সময়ে । বরদেব 

জীবিত ছিলেন অব্টম শতকের মধ্যভাগের পুর্ব পর্যস্ত এবং তাহার 
১ ডঙইর দীনেশ চন্দ্র সেনঃ হিষ্টোরী অব. বেংগলি ল্যাংগুয়েজ এও 

লিটারেচার--পৃঃ ২৮-২৯। 
৪৬. 
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ভারতের সাধক 

রাজবংশের যেসব মুদ্রা পাওয়1 গিয়াছে সেগুলির কাল নিণি্ত হইয়াছে 
৬৩৫ হইতে ৭৫১ সালের মধ্যে ।১ অনেকের ধারণা, বরদেবের বৃদ্ধ 

পিতা নরেন্দ্রদেবের সময়েই গোরখনাথ নেপালে আগমন করেনু। ইহা 
অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল।২ 

ভাস্কর্য ও শিলামুতির কতকগুলি প্রমাণ আছে যাহা গোরখনাথী 
যোগী সস্প্রদায়ের কাল নির্ণয় করিতে যথেষ্ট সাহার্য ক'রে । আধারণ- 
ভাবে একথা স্বীকৃত যে, যোগীদ্দের কর্ণবেধ-এব প্রথা মণস্েন্ত্র এবং 

গোরথনাথের দ্বারাই প্রবতিত হয়। এলোরার গুহ! মন্দিরে কৈলাসে 
শিবের একটি ষোগসমাহিত মহিমময় মুতি আছে এবং এই মুভির কাণে 
রহিয়াছে দুইটি বৃহ কুণুল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মন্দিরটি 
স্থাপিত হয় | সালসেট দ্বীপেও অনুরূপ কর্ণকুণুলযুক্ত একটি যোগেশ্বর 
শিবমুতি বিরাজিত রহিয়াছে । সেখানকার মন্দির ও এলোরার মন্দির 
সমসাময্িক | উত্তর আর্কটের পরশুরামেশ্বর মন্দিরধুব প্রসিদ্ধ, এখানকার 

লিঙ্গগাত্রে খোদাইকর একটি যোগীমুতি বর্তমান । ইহার কাণেও কুগুল 
পরানে। রহিয়াছে । বিশেষজ্ঞর মনে করেন, এই পবিত্র লিজ ঘিতীয় 
বা তৃতীয় শতকের পরবর্তী নয়। এই সব পাথুরে প্রমাণের পর কানফাটা 

যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় ন1। 

স্থপণ্ডিত ব্রিগস্ স্থির করিয়াছেন, যোগী গোরখনাথের জনম্মকাল 
দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কোনমতেই নয় বরং একাদশ শতকের প্রথম- 

ভাঁগেই তিনি আবিরভূতি হন।৩ হিন্দি এবং পাঞ্জাবী সাহিত্য ও 
জনশ্রুতির নানা তথ্য আলোচনা! করিয়া ডক্টর মোহন সিং নির্ণয় 

১ ব্রাইট £ হিষ্টোরী অব. নেগাল-- পৃঃ ৩১৩। ২ লেভি £ ল্য নেপাল্ 
ল্য ১) পুঃ ৩৪৭। 
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মনযোগী গোরখনাখ 

নবম অথৰ। দশম শতাব্দীতে বর্তমানছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ঠ 
গবেষক ডক্টর দীনেশ সেন এ সম্পর্কে যে তথ্যাদি উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহাও প্রমাণিত ক'রে-_গোরখনাথ দশম শতাব্দীতে আবিভূত হন। 
উত্তর ও পূর্ব ভারতের পল্লী সাহিত্য, এতিহা, ইতিহাস ওধর্মান্দোলনের 

তথ্যের বিচার করিলে এই মতই আমাদের সমীচীন বলিয়। মনে হয়। 
শিবকল্প মহাষোগী গোরখনাথের কৃপালীল। বিস্তারিত হইয়াছে 

সার] উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে । আর এই কৃপার ধার! 

বধিত হইয়াছে রাজ প্রজা, ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ সকলের উপর সমভাবে | 

পূর্ব বাংল! বা বঙ্গালের রাণী সিদ্ধযোগিনী ময়নামতী 'ছিলেন 
তাহার অন্যতম প্রিয় শিষ্যা। এই ময়নামতী ও তাহার সাধক পুত্র 
গোপীটাদের কাহিনী বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্ব-সাহিত্যের এক 
অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে । 

বিক্রমপুর হইতে ত্রিপুরা অবধি বিস্তারিত ছিল গোপীাদের রাজ্য- 
সীমা, আর সমগ্র উত্তরঙ্গের বিশাল ভূঁথণ্ডের উপর ছিল তাহার কর্তৃত্ব । 
রূপসী নবযৌবনা দুই পতী ও রাজ-এশর্ধ নিয়া তরুণ গোপীর্টাদ যখন 

চরম ভোগবিলাসের জীবন যাপন করিতেছেন, সেই সময়ে যোগসিদ্ধা 
মাতা তাহাকে উদ্ধুদ্ধ করেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য । রাজা গোপীটাদের 
সিংহাসন ত্যাগ ও জন্নযাসের করুণ কাহিনী বাংলাদেশের পল্লীকবিদের 

কাব্যগাথায় উজ্জল ও প্রাণস্পর্শী হইয়] ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, আর এই 
কাহিন্নী সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়1 পড়িয়াছে নান। ভাষার 

বিচিত্র লোকগাথা, কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়।।১ বিশেষ করিয়। 

উত্তর ভারতের যোগী-গায়ক বা সারঙ্গীহারদের গানের করুণ সংবেদন 
আজে জনচিত্তকে আকুল করিয়া তোলে। গল্পরসের গাঢতায় ও 

মর্মস্পর্শী আবেদনে এই কাহিনী অতুলনীয়। শত শত বৎসর ধরিয়। 
১ এ প্রসঙ্গে হিন্দি গোপীটাদকা পুথি, মারাঠী কবি মহিপতির সপ্ু-লীলামৃত 

ও আগ্লাজী গোবিন্দের গোগীটা?ণ নাটক, উড়িয়া ভাষার গোবিন্দচন্দ্র গীতি 

প্রভৃতি উল্লেখনীয়। 
৫৩ 



ভারতের সাধক 

বঙ্গাল রাজের এই সন্ন্যাস-কথা 'লক্ষ লক্ষ গ্রামীন নরনারীর চোখে 
ঝরাইতেছে অশ্রাধারা। 

ময়নামতীর গান-এর ভূমিকায় ডক্টর ভট্টশালী লিথিয়াছেন, 
“গোবিন্দচন্দ্রের (গোপাঁটাদ ) মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন 
ঘৌবনে অষ্টাদশ বসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-স্থথসম্পদ পরিঙ্াাগ 
করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটন1 জগতে বড় বেশী ঘটে 

নাই--ভারতবর্ষে গোপীটাদের পূর্বে এবং পরে মাত্র একবার ঘটিয়াছিল।” 
বল বাহুল্য, লেখক এখানে ত্যাগব্রতী মহাসাধকছয়-_বুদ্ধ ও 

চৈতন্যের--কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ময়না-গোপাটাদ 
কাহিনীর বড় বৈশিষ্ট্য --এখানে পুত্রকে সিংহাসন ত্যাগ ও সম্ম্যাপের 
দিকে ঠেলিয়! দিয়াছেন তাহার জননী স্বয়ং: 

ময়নামতী ছিলেন ত্রিপুরার রাঁজা তিলকচন্দ্রের কগ্তা। একবার 
পূর্বভারতে পরিব্রাজন করার সময় গোরখনাথ ত্রিপুরা আসিয়। উপস্থিত 
হন। বাজ আগে হইতেই তাহার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছেন ; 
ভ.ক্তভরে ও পরম সমাদরে তীহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন । 

কিশোরী রাজকন্যা শিশুমতী আসিয়। প্রণাম করিতেই মহাধোগী 
চমকিয়! উঠিলেম। এ মেয়ে তে। সামান্া মানবী নয়। অধ্যাতআসাধনার 
এ যে এক অতি শুদ্ধ আধার । সিদ্ধা যোগিনীর লক্ষণ রহিয়।ছে তাহার 
সারা দেহে । গোরখনাথের কৃপাঘন দুষ্টি তাহার উপর পতিত হইল-_ 
কহিলেন, কিশোরী শিশুমতীকে দিবেন তিনি দীক্ষা ও োগসাধন। 

রাজা তিলকটাদ ও তাহার পরিজনের। তো অবাক। রাজা 

সবিনয়ে নিবেদন করেন, “প্রভূ, আমার শিশুমতী যে নিতান্তই শিশু। 
এ বয়সে সাধনার কৃষক সেকি করে সহা করবে? ঘোগক্রিয়ার নিগুঢ 
রহস্তই বা! সেকি করে বুঝবে?” 

গোরখনাথ দৃঢ়ক্টে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি শিশুমতীর পিত। 
হতে পারেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার তে। কিছু জান। নেই--. 
৫২ 
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জানবার মত দৃষ্টিও আপনার নেই !: পূর্ব জন্মে সে কি ছিল, কোন্ 
উচ্চতর সাধন-অবস্থ! পেয়েছিলো, তা কি আপনি বলতে পারেন ?” 

“আজ্ঞে না, আমরা সংসারী জীব, আমাদের দৃষ্টি ততদুর পৌছুবে 
কি করে?” | 

“শিশুমতীর অন্তর্জীবনের খবর,--এখানকার এবং দুর ভবিষ্ৃতের, 
জানবার শক্তিই কি আপনার আছে ?” 

“ন। প্রভূ” 

“মহারাজ, আমি তার সবট! জানি । পূর্বজম্মের অসামান্য সাধন" 
ংহ্কার নিয়ে সেজম্মেছে। অপেক্ষ:শুধু চিহ্কিত সদ্গুরুর স্পর্শ দীক্ষাও 

যোগক্রিয়ার অনুশীলন ।”-__স্মিতহান্যে কহেন মহাযষোগী গোরখনাথ। 
গুভলগ্নে কিশোরী শিশুমতীর দীক্ষ1 সৃসম্পন্ন হয়। গোরথনাথ 

তাহার নৃতন নামকরণ করেন-_ময়মামতী ! অল্পকালের মধ্যে, অবিশ্বান্য 

দ্রুততার সহিত ময়নামতী গুরুর প্রদশিত ধোগসাধনায় পারদগ্রিনী 
হইয়া উঠেন। ঈশ্বরনির্দিষট এ কর্ম সমাপনের পর যোগীবর 

গোরখনাথ তিলকচন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। 

গোরখের কৃপায় অল্পকালের ব্যবধানেই ময়নামতার যোগসিছ্ধ 

জীবনের অধ্যায়গুলি একের পর এক উম্মোচিত হইতে থাকে, 

নাথঘোগীদের পরম আকাঙিক্ষিত মহাজ্ঞান লাভ করিয়াতিনি ধন্যাহন। 

কয়েক বংসর পরে সাধিকা ময়নামতীকে আমর] দেখি বঙ্গাল-বাজা 

মানিকচন্দ্রের মহিষীরূপে। এই মানিকচন্দ্রেরই পুত্র-_রাজ-সন্ন্যাসী 

গোবিন্দচন্দ্র বা গোগাঁ্টাদ। 

গোরখের কৃপাধন্ত এই রাজবংশের পরিচয় দিতে গিয়া ডক্টর দীনেশ 

সেন লিখিয়াছেন, “ইহার ( গোপীটাদের ) পিতামহের নাম স্তুবর্ণচন্দ্র। 
"আমর! বঙীয় রাজা! স্থৃবর্ণচন্দ্রের নাম তাত্শাসনে পাইয়াছি । তাম্রশাসনে 

আবার ব্রৈলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই ছুই নামই আমর! 

গোপীচন্দ্রের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। আর শ্রীচন্্রদেবের 
তাত্রশা্নে উল্লেখিত অঙ্জসংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটির নামে 

৫ 
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গোপীচন্দ্রের পূর্ব পুরুষদের নামের সঙ্গে এক্য হইতেছে, -তখন মাঁণিক 
চন্দ্র তথ! গোপীচন্দ্রকে১ আমরা শ্ত্রীচন্দ্রদেবের বংশীয় বলিয়া অনুমান 
করি। নবদ্বীপের স্ববর্ণবিহার সস্তবতঃ ইহারই প্রতিষ্টিত। এ বিহারের 
নিকট ম্থবর্গচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ এখনও বিদ্যমান ; 
এবং তথাকার শিলালিপিতে যে তারিথ পাওয়! গিয়াছে, তাহা 

তাত্রশাসনের তারিখ সমর্থন করিতেছে ।” 

ইহাদের রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন. “মাঁণিকচন্দ্র 
বিবাহসূত্রে মেহেরকুলের (ব্রিপুর! রাজ্যের ) উত্তরাধিকার লাভ করেন 
এবং পিতৃরাজ্যে বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া! উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য 
স্থাপন করেন। তাহার রাজধানী পটিক! এখনও বিদ্যমান । ত্রিপুরার 
পার্থ যে বিস্তৃত শৈলমালা দৃষ্ট হয়, তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। স্থতরাং তিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা! চিরস্থায়ী 
নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে। গোৰিন্দচন্দ্র এই বিশাল ভূখণ্ড ব্যতীত 
গৌড়ের সমীপবর্তী উত্তরবঙ্গের অনেকাংশ ইজারা লইয়াছিলেন, এজন্য 
রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাহার কীতিকথ! জাগরূক 1” 

বিবাহিত জীবনে ময়নামতী চাহিয়াছিলেন- স্বামী তাহারই মত 
মহাযোগী গোরখনাথের প্রদত্ত সাঁধন গ্রহণ করুক, আঁর তাহাঁরই মত 
বোগসিদ্ধি লাভ করুক । কিন্তু গোরখনাথ উত্তর ভারতে অবস্থানকরেনঃ 

অনেকদিন তাহার দেখা নাই । তাই ময়নামতী এক দিন প্রস্তাবদিলেন, 
“ওগো, ভাগ্য গুণে গুরুর কপ! আমি যথেষ্টই পেয়েছি । যোগক্রিয়ার 

প্রণালী আমি নিজেই তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি | এই সাধন নিযে 
সিদ্ধ হলে তৃমি রোগ ও জরা বার্ধক্যকে এড়াতে পারবে । তাছাড়া, 

ইচ্ছেমত মৃত্যুকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে! যোগবলে আমি জানতে 

১ গোপীচন্দ্রের রাজত্বকাল সম্পর্কে এ্রতিহানিক প্রমাণ বর্তমান--”মাণিক- 
চঙ্জের পুত্র গোবিদ্দচন্্ক দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাছুত করেন, 
তাহার অয়গাথ! তিরুমালয়ের শিলালিপিতে উৎকীর্পণ আছে । রাজেন্দ্র চোল ১৬০ 

খ.ঃ হইতে ১১১২ খঃ পর্যয্তায়াজত্ব করেন”_ _বঙ্গভাধা ওসাহিত্য. ভাঃদীনেশ সেন। 
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পেরেছি, তোমার আয়ু খুবই কম। প্রভু গোরখনাথের সাধন নিলে, 

ভার কৃপায় তোমার ভালে! হতো! । আমার কাছ থেকে বরং দু-একটা 

প্রক্রিয়া শিখে নাও |” 

«কি বল্লে ? এমনি দুর্ভাগ্য আমার, শেষটায় স্ত্রীর কাছ থেকে 
নিতে হবে যোগ সাধনার নির্দেশ ? সে-ই হবে আমার গুরু? এ 

ধরণের কথ! কখনো তুমি মুখেও এনো ন11৮_-এমনিভাবে ময়নামতীর 
কথ। উডাইয়া দেন মাঁণিকচন্দ্র। 

গোরখনাথের প্রচারিত যোগসাধনার পথ কোনদিনই তিনি আর 
গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে ময়নামতী যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাই 
সত্য হুইয়] দাড়ায়। রাজা মাঁণিকচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
স্বামীর স্বৃহ্যর সময় ময়নামতীর গর্ভে এক পুু্র সন্তান ছিল, এই সন্তান 
ভারতবিশ্রুত রাজ-সন্ন্যাসী গোপীটাদ বা গোবিন্দচন্দ্র ৷ 

ময়নামতীর জীবনে এ সময়ে নামিয়। আসিয়াছে মহা সঙ্কট । স্বামীর 

লোকান্তরের পর নিজে তিনি শোকতুরা! একদিকে এই বিস্তীর্ণ 
রাজ্য অরক্ষিত, নেতৃত্বহীন-_অপরদিকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে, তাহার 

সপতুীর! ছড়াইয়। বসিয়াছে কুটিল যড়ন্ত্রজাল। এই দুঃসময়ে সেদিন 
রাজধানী পটিকায় যোগীগুর গোরখনাথের আবির্ভাব ঘটে। 

শিষ্যকে অভয় দিয়া গুরু বলেন, “ময়না, এই সঙ্কটকাঁলে শক্ত 
হাতে তোমায় আকড়ে ধরতে হবে রাজ্যতরীর হাল। তোমার কোলে 

যে সন্তান আসছে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকেই । 

সিদ্ধযোগীর পূর্ব সংক্কার নিয়ে তোমার এ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তাকে 
তোমায় এগিয়ে দ্রিতে হবে পূর্ণ পরিণতির পথে। ন্বামীকে সাধন 

পথে আনতে পারোনি, এই পুত্রের ভেতর দিয়ে তোমার সে আশা 
পূর্ণ হৰে। উত্তরকালে সে কীতিত হবে এক বিশিষ্ট নাথসিদ্ধ রূপে ।” 

ময়নার নয়ন হুইটি প্রদীপ্ত হইয়া! উঠে। বলেন, “প্রভু আপনার কথা 
শুনে, এত বিপদের ভেতরও যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। 

€ ৫ 
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কিন্তু এই বৃহৎ রাজ্যের পরিচালনার ভার কে নেবে? আমার পক্ষে তো 

এ গুরু দায়িত্ব বন কর] সম্ভব নয়।? 

“বসে তোমাকেই একাজে এগিয়ে আসতে হবে। পুত্র সাবুলক 
ন। হওয়। অবধি তুমিই চালাবে সমস্ত রাজকার্য। আর জেনে রেখো, 
যেকোন সঙ্কটে তুমি সাহার্য ও পরামর্শ পাবে আমার প্রিয় শি্য 
জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে । নীচজাতি হয়েও ষোগসিদ্ধির জন্য এ 

রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিপুল শ্রদ্ধা সে অর্জন করেছে। প্রভাব 

প্রতিপত্তিও এখানে তার যথেষ্ট। তার পরামর্শ নিয়ে কাজ ক'রলে 
তোমার গুরুভার বরং লঘুই হবে।” 

“আর, পুত্র মানুষ করার দায়িত্ব?” 

“হ্যা, তাও তোমরাই। ময়না, এ সম্পর্কে আরো! একটা কথ। 

তোমায় আমি বলে রাখি। তোমার এই পুত্র আঠারো বগুসর পর্বস্ত 

লালিত হৰে ভোগন্খের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর আর তার আয়ু 

আমি দেখছিনে। তবে দেবাদিৰের কৃপায় দীর্ঘদিন সে বাঁচতে পারবে 

যদি আঠারো বংসর বয়সেই নাথযোগের দীক্ষা ও সাধন নিয়ে সে গ্রহণ 

ক'রে সন্গ্যাস।” 

“প্রভূ, এ কথ! অবশ্যই আমার স্মরণ থাকবে ।” 
“হ্যা আরো একটা কথা ল্মরণ রেখো, তোমার গুরুভ্রাতা 

জালন্ধরীপাদই সে সময়ে তোমার পুঞ্জকে দেবে দীক্ষা! ও সন্যাস।”--এ 
কথা বলার পরই গোরখনাথ সে স্থান ত্যাগ করেন ও পশ্চিম ভারতে 

পরিব্রাজন করিতে চলিষ! যান। 

গুরুর এ নির্দেশ ময়নামতী নিষ্ঠাভরে পালন করেন। পতির রাজ্য 
পরিচালন! করার সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টায় শিশু পুত্রটিকেও তিনি 
মান্গুষ কঠিয়া ভোলেন। 

গোপী্টাদ যৌবনে পদার্পণ করার পর রাজ্যভার তাহার উপর স্যা্ত 
হয়। সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের দুই রূপসী গুণবতী কন্যা--অহুন1 ও 
পছুনাকে বিবাহ করিয়! তিনি গ্ুহে আনয়ন করেন। রাজবৈভব, বিলাস 
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ব্যসন ও নব পরিণীতা পত্বীদের মধ্যে পরমানন্দে তাহার দিন কাটিয়া 
যাইতে থাকে। 

সেদিন গোগীটাদের আঠারো বৎসর পুর্ণ হইতে চলিয়াছে। জননী 
ময়নামতী আগে হইতেই সতর্ক হইয়! আছেন। পুত্রকে নিভৃতে তিনি 

কাছে ডাকাইলেন। প্রশান্তকণ্ট কহিলেন, “বৎস, এতদিন সাধ্যমত 
তোমায় মানুষ করতে চেষ্টা! করেছি, এবং সে চেষ্টা অনেকট! ফলবতীও 

হয়েছে আমার গুরুর গোরথনাথজীর কৃপায় । এবার তোমার সম্বন্ধে 

গোরখ-প্রভুর একট! ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমি বলবো” 
“মা, আমায় খুলে ব'ল, যোগীবর কি বলছেন আমার সম্পর্কে” 

কৌতুহলভর কণ্টে প্রশ্ন করেন গোপী্টাদ। 
“গোরখনাথজী বলেছেন, আঠারো বগসর পূর্ণ হবার পরই তোমায় 

সংসার ধর্ম ছাড়তে হবে, নিতে হবে সন্ন্যাস। দীক্ষা ও সাধন নিতে হবে 

যোগী জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে, হতে হবে যোগসিদ্ধ। প্রভু আরো! 

বলেছেন, এই নির্দেশ পালিত না হলে অতি অল্প সময়ের ভেতর হবে 

তোমার জীবনীন্ত। বস, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সন্ন্যাস নাও, 

দীর্ঘায়ু লা ক'র, আর সেইসঙ্গে প্রাপ্ত হও যোগসিদ্ধি |" 
বড় আকল্মিক, বত মর্মান্তিক মায়ের এই বথা কয়টি। নিতান্ত 

নবীন বয়স গোগী্টাদের । দাম্পত্য-জীবনের ভোগন্ুথ সবেমাত্র শুরু 

হইয়াছে । এখনই তাহাতে মর্মান্তিক ছেদ টানিয়া দিতে হইবে ? 
গোগী্টাদ তই এড়াইতে চান, জননী ততই তাহাকে চাপিয়া ধরেন 

বারবার প্ররোচিত করিতে থাকেন সন্গ)াস গ্রহণের জন্য । সকাতরে 

বলেন, “বাবা, নাথষোগ অবলম্বন ক'রে কায়াসাধন ক'র; মৃত্যুকে তুমি 
দুরে রাখতে পারবে । গ্ভাখো, প্রভূ গোরথনাথের বরে সেই দুর্লভ সিদ্ধি 

আমি লাভ করেছি, পেয়েছি শ্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার ।৮৯ 
ভয় ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয় গোগী্ঠাদের হৃদয়। মন্থাশক্তিধর যোগী 
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গোরধনাথের অলৌকিক শক্তি বিভূতির কথ! ছোটবেল। হইতেই ভিনি 
শুনিয়া আসিতেছেন। তীহার ভবিষ্যদ্বাণী তো মিথ্যা হইবার নয়। 

এদিকে গোপী্টাদ নিজে এই তরুণ বয়সে আক ডুবিয়া আছেন 
ভোগহ্খে | কি করিয়া এ সব দিবেন বিসর্জন । অবশেষে পত্বীদের 

কাছে গিয়া ছলছল নেত্রে এই সঙ্কটের কথা খুলিয়৷ বলিলেন। 

শুনিয়া অদুনা ও পছুনার তো চক্ষুশ্ির ! এই কচি বয়সে স্বামীকে 
স্বজন সংসার ছাড়িয়। বনে ষাইতে হইবে ? কোন্ প্রাণে ইহা! তাহার! 
সহা করিবেন । দুইজনেই রুষিয়া উঠিলেন শ্বাগুড়ীর উপর | কবে কোন্ 
সাধু কি কথা বলিয়! গিয়াছে, তাহ! সত্য ন। মিথ্য।--যাচাই করার 

উপায় নাই। ময়মামতী তাহ! নিয়া অনর্থক এক গোল বাধাইয়' 

বসিয়াছেন। গোপীাদ কেন অনর্থক রাজ) ছাড়িবেন। কেনই বা সংসারের 
সমস্ত কিছু ভোগন্থথে দিবেন জলাঞ্জলি ? তরুণী পত্বীদের জীবন কেন 

হইবে চিরতরে ব্যর্থ? এসৰ কথা কে ভাবিয়া দেখিয়াছে ? 
পাটরাণী অছ্ুন। গোগী্টাদকে কহিলেন, “ঘ্ভাখো, তোমার ম! তে। 

পুল্পের সঙ্ন্যাসের আদেশ অনায়াসে দিয়ে দিলেন। এদিকে আমাদের 

অসহায় অবস্থার কথ।ট। একবার ভেবেছেন কি? তার আর কি, স্বামী 
বেঁচে থাকবার সময় ছিলেন রাণী, তারপর রাজমাতা হয়েও অবাধে 

বহুদিন করে গেছেন রাজ্যশাসন। 

“তা এখন আমার আমলে তো৷ তিনি আর রাজত্ব করছেন ন1।” 

“বলিহারি তোমার বুদ্ধি। সোজা কথাট] বুঝছে! না? তুমি 
সম্ম্যাস নেবার পর তার সে রাজত্ব ঘে আরে। পাকা হবে । আর সব 

চাইতে বড় লাভ হবে হাড়ি-সিদ্ধা জালন্ধরীপাদের । তার কাণকথা 

শুনেই তো রাজমাতা! ওঠেন ৰসেন। দুজনে এক গুরুর শিষ্য হলেনই বা, 
তা৷ এতে ঘনিষ্ঠত। কেন্রে বাগু। রাজ্যের লোকের! কাণ।-ঘুষ1! করছে-_ 
ভোম বংশের এ হাড়ি-সিদ্ধাকে নিয়ে ময়নামতী বড় বেশী ঢলাঢলি 
করছেন। আর.তুমিই বল না, সেই অন্ত্যজ ছাড়ি-সিদ্ধা দেবে তোমায় 
দীক্ষা-_তোমার মায়ের এ বিধানট1 একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?” 
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এমনিতেই গোপাঁটাদ ক্ষু্ধ ও চঞ্চল হইয়া আছেন। মহিষীর কথা 
শুনিয়! এবার উত্তেজিত হইয়া ওঠেন, এইসব কথাই তিনি উদ্গীরণ 

করেন গিয়া মায়ের কাছে । 

সক্রোধে বলিয়। ওঠেন, “জালম্ধরীপাদদের কাছ থেকে আমায় তুমি 

দাক্ষা ও সাধন নিতে বলছে।। জালম্ধরী হচ্ছে হাঁড়ি জাতীয়-তার 

থেকে দীক্ষ। ও সিদ্ধি না পেলে আমার প্রাণ বাচবে না এ কথা আমি 

মোটেই বিশ্বাস করিনে :* 
“ওরে, এ সব ছাইপাশ তুই কি বলছিস্, বাবা ?”- ক্ষুব্ধ স্বরে 

বলেন ময়নামতী। 

মায়ের কথায় কান না দিয়া গোপীটাদ এক নিঃশ্বাসে বলিয়। চলেন, 

“ইমা, আরে! শোন আমি যা বলছি। এই হাড়ি সিদ্ধার সাথে 

তোমার কি ধেন এক রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি পছন্দ করিনে। 

রাজ্যের জনসাধারণ এ নিয়ে তোমায় সন্দেহ করে| এ সব আমি 

আর সহ করতে রাজী নই ।” 
পুত্রের একথা শুনিয়! ময়নামতীর দুই চোখ রোষে জ্বলিয়! উঠিল । 

বুঝিলেন, বিবেকবুদ্ধি সে একেবারে হারাইয়! ফেন্য়াছে। তাছাড়া, 
সরণী পতীদের প্ররোচনায় সে আজ মহ! উত্তেজিত। তাই এমন 

হ্যক্ধারজনক উক্তি করার ছুঃসাহস তাহার ! 

সেই মুহুর্তে কিন্তু সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক অলৌকিক কাগু। 

সারা কক্ষে ছড়াইয়া পড়ে শিপ্বগুত্র স্বর্গীয় আলোকধারা, আর তাহারই 
মধ্য হইতে আকারিত হুইয়! উঠে মহাযোগী গোরখনাথের সিদ্ধ দেহ। 

জট[জুটসমন্থিত এই অপূর্ব মুতির দিকে তাকাইয়া ময়নামতী 
পুত্রকে কহেন, “বৎস, প্রভু-গোরখনাথ কৃপা করে আমাদের সম্মুখে 

আবিভত। তাকে প্রণাম কর।” 

মাতা পুত্র উভয়েই ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। 
গোপীটাদের দিকে নীরবে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ ভাকাইয়াথাকিয়!গোরখনার 
কহিলেন, “বশুস, ষে কল্যাণময়ী জননী একদিনতোঁমায় গর্ভে ধরেছেন 
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লালন করে বড় করেছেন, আজ তিনিই তোমার পুনর্জম্মের ব্যবস্থ। 
করতে যাচ্ছেন। এতে তোমার মিথ্যা সন্দেহ আসবে কেন ? আঠারো 
বংসর আগে আমি তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্ৰাণী করেছিলাম। তোমার 

পরমাঁযু এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । এর একমাত্র প্রতিকার-_ 

তোমার সন্স্যাস গ্রহণ ও যোগসিদ্ধি লাভ। আর কোন উপায় নেই ।” 
উদাস উদ্ভ্রান্তের মত গোপীটাদ চাহিয়া আছেন। মস্তিক্ষেব সব 

কিছু ষেন গুলাইয়! গিয়াছে । করজোড়ে শুধু কহিলেন, “প্রভু, আপনি 
এখন আমায় কি করতে বলছেন ?” 

“বৎস, তোমার জননী তোমায় এই পুনর্জন্ম লাভের পথে নিয়ে যেতে 
চাচ্ছেন। কিন্তু ভূমি তোমার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে! । মায়া- 

বিভ্রমের জন্য নয়ন অন্ধ, বাঁচবার পথ তৃমি দেখতে পাচ্ছে! না। আঙি 
এবং তোমার জননী দুজনে ই তোমায় বাঁচাতে চাই । তাই জালন্ধরীপাদ্গের 
কাছ থেকে দীক্ষা! নেবার নির্দেশ দিচ্ছি। জালন্ধরী আমার প্রিয় শিষ্য 

এবং তোমার জননীর শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা । সে বনুশ্রচত সিদ্ধপুরুষ | তার 

সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত উক্তি কর] তোমার উচিত হয়নি | আরো গছিত কাজ 

করেছে৷ জননী সম্বন্ধে অথ কটুক্তি ক'রে ।” : 

গোগীটাদের দুই চোখ এবার অনুতাপে ছলছল। নতজানু হইয়। 

গোরখনাথকে নিবেদন করেন, “প্রভু, আর আমায় কিছুবলতে হবেন1। 

আজই আমি দীক্ষা ও সন্ন্যাস নেবার পর রাজপুরী ত্যাগ ক'রবো।% 
'তোমার গুভবুদ্ধি জেগেছে, বংস, এ অতি উত্তম কথা । বার বশুসর 

সন্গ্াস জীবনের শেষে তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে। তারপর আবার 
ফিরে আসবে স্বস্থানে । কিন্তু, বস, মাতার জন্বন্ধে যে সব অবাঞ্চিত 

উক্তি তুমি করেছোঃ সে জন্য বিধির বিধান অনুযায়ী দণ্ড তোমায় 

পেতেই হবে- সন্ন্যাস জীবনে সহ্য করতে হবে নির্যাতন ও লাগন1। 

তারপর শোধন ও সিদ্ধির শেষে ফিরে এলে আবার তোমার সঙ্গে 
ঘটবে আমার সাক্ষাৎ । গোপী্টাদ, তুমি আমার প্রিয় শিষ্যা ময়নামতীর 
পুত্র। তাছাড়া, আমার বিশিষ্ট শিষ্য সিদ্ধযোগী৷ জালদ্ধরীপাদের শিষ্য্ব 
ও 
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তুমি আজ গ্রহণ করতে চলেছে । কিন্তু আমার কাছে তোমার এর 

চেয়েও এক বড় পরিচয় আছে। তুমি যে প্রভূ শ্িবজীর চিহ্নিত 

সেবক, ঈশ্বরনিদিন্ট বহু কাজ এ সংসারে তোমায় যে করতে হবে।” 

যেমনিভাবে সবার অলক্ষ্যে গোরখনাথ পেটিকার রাজপ্রাসাদে 

আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তেমনি অলৌক্িকভাবে হইলেন অন্তহিত। 
অতঃপর দীক্ষাগুরু জালন্ধরীপাদ ও মাতার চরণে প্রণাম জানাইয়! 

গোগীাটাদ কাধে তুলিয়া নেন ছিন্নকন্থা ও ভিক্ষার ঝুলি। পত্বী ও 
পরিজনেরা কীদিয়! আকুল হন। নবীন বয়ুক্ক রাজার এই ভিখারী বেশ 

দর্শনে সার! রাজ্যে উঠে হাহাকার। 

গোরখনাথের কথ গোপী্টাদের সন্্যাস জীবনে ফিতে দেখা যায়। 
ভাগাচক্রের আবর্তনে এই ত্যাগতিতিক্ষাময় জীবনেও তাহাকে জহা 

কাঁরতে হয় বহুতর অপমান, লাঞ্থন! ও নির্যাতন । 

বার বগ্সর অতিক্রান্ত হইলে আবার তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া 

আসেন, হর্ষভরে জননী ও পত্বীদের সহিত মিলিত হন। সার! রাজেঃ 

আনন্দের বান ডাঁকিয়! উঠে। 

- গ্রোগীটাদ সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। 

রাজমাতা ময়নাদেবীর আদেশে রাজধানীতে তাই শুরু হইয়াছে বিরাট 

উৎস্ব। এই উত্সবের ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়। 

উপস্থিত হন যোগীবর গোরখনাথ | 

শদ্ধাভরে মহাত্মাকে প্রণাম জানাইয়া৷ গোগর্টাদ নিবেদন করেন, 

“প্রভূ, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই শুভদিনে আপনার পদধূলি 
এখানে পড়েছে । আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্থায়ীভাবে এ 

রাজ্যে আপনার আসন শ্থাপন করুন। আর আপনার সেবার স্থযোগ 

লাভ ক'রে এই জীবন সার্থক করি।” 

আশীষ জানাইয়া) ন্রেহমধুর কণ্টে মহাযোগী গোরখনাথ কহিলেন, 

“বৎস গোপীটাদ, রাজ্য ছেড়ে যেদিন তুমি সন্ন্যাস নিয়েছিলে, সেদিন 
৬$ 
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এখানে দাড়িয়ে থেকে তোমায় আশীর্বাদ করছিলাম! আজ ভোমার 

সিংহাসনে আরোহণের দিনেও আবার ন1 এসে থাকতে পারুলুম না| 

এখানে স্থায়ীভাবে থাকবাঁগপ জন্যে তুমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছো, কিন্তু রস, 

তার উপায় কই? বনু লোকের প্রাণের আহ্বানে ষে আমায় সাড়। 

দিতে হয়, নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।” 

আমার জননী থন্যা, আপনার পরিপূর্ণ কৃপা তার উপর পঞ়েছে। 

সে কপার ধার! সেখানে এসেই থেমে না যায়! এই অধীনের ওপরও 

কিছুটা! যেন বধিত হয়।”__যুক্ত করে নিবেদন করেন গোপীচাদ | 
“বস, তোমার ওপর দৃষ্টি রয়েছে বলেই তে] এমনি করে মাঝে 

মাঝে এসে উপস্থিত হই। আশীর্বাদ করি, যে সাধনপথ তুমি পেয়েছে 
অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তা! তুমি অনুসরণ ক'র। আবার তোমার সঙ্গে 
আমার দেখা হবে--স্ুদুর পাঞ্রাবে। তথন তোমার অভীষ্ট পুরণে 

তোমায় আমি সাহায্য ক'রবো।”-__ একথা বলিয়! শিষ্যাগণসহ সেইদিনই 
গোরথনাথ সেস্থান ত্যাগ করিয়া যান। 

গোপীচাদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, রাজ্যের পরিচালন] ভার 

নিয়াছেন নিজের হস্তে । পত্রী ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দিন কাটিতেছে 
আনন্দ-রঙ্গে । কিন্তু এই রাজকতৃত্ব ও রাজপুরীর ভোগন্থথে আজকাল 

তাঁর যেন আর স্পৃহ নাই। জীবনের শ্রেষ্ঠ বারোটি বশুসর কাটাইয়! 
আসিয়াছেন সর্বত্যাগী সন্যাসীরূপে | গুরুকৃপায় ঘোগসাধন1 ও সিদ্ধির 
আস্বাদও কিছুটা লাভ করিয়াছেন। কোনমতেই সেই ধোগীজীবনের 

আনন্দময় স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছেন ন1। 
অবশেষে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মন স্থির করিয়! ফেলেন, 

সংসার ছাড়িয়া আবার বাহির হইয়! পড়েন নাথযোগীর বছু-ইপ্মিত 
পরম প্রাপ্তির পথে। ্ . 

এই সময়কার সাধমজীবনে প্রভূ গোরখনাথের আশ্রয় তিনি লাভ 
করেন, তাহার সাহায্যে এক শক্তিধর সিদ্ধযোগীরূপে হন রূপান্তরিত 1 
৬২ 
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উত্তরকালে তীর জীবনে এই মঞ্থাত্বার কৃপালীল। কিভাবে স্ফুরিত 
হইয়া উঠে, তাহার কিছুট1 পরে বণিত হইবে । 

সার] উত্তর ভারতে গোরথ-শিষ্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভর্তৃহরিরঃ 
মর্ধী/| ছিল অপরিসীম। পুর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন পরমার বংশীর 
রাজপুত-_চন্দাবং রাজ্যের এক নৃপতি। 

এই ভততৃহুরির জীবনে ষোগীবর গোরখনাথের কুপালীল! নানভাবে 
বিস্তারিত হুইয়াছিল. এ সম্পকিত বহু বিস্ময়কর কাহিনী উত্তর- 

ভারতে শত শত বংসর ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে । গোরখনাথ ও 

ভর্তৃহরির প্রথম সাক্ষাৎকারের একটি রম্য কাহিনী প্রচলিত রহিয়াঁছে। 
ভতু তখনো! রাজন ও সংসারধর্ম ত্যাগ করেন নাই, রাজাদের 

স্বাভাবিক বৃন্তি ও কর্মধারাই অনুনরণ করিয়! চলিয়াছেন। 
সেদিন বু লোকলস্কর ও বয়স্তদের নিয়া! তিনি মুগয়া৷ করিতে 

গিয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে সবাই এক বৃহৎ সরোবরের কাছে আসিয়া 
উপস্থিত। একদল স্বদৃশ্ট হরণ মনের আনন্দে উহার তীরে চরিয়! 
বেড়াইতেছে। ভতৃহরি তো মহা উৎফুল্ল । কিন্তু কি আশ্চধ, এক 

একটি বাণ ইহাদের উপর নিক্ষেপ করেন, আর কি করিয়ু। তাহা লক্ষ্যষ্ 

হয়। ক্রমে তিনি বড় হতাশ হইয়। পড়িলেন। 

এ সময়ে একটি হরিণী সম্মুখে আগাইয়া আসে । সবিনয়ে নিবেদন 
ক'রে, “মহারাজ, এই বনের হরিণের। কারুর অনিষ্ট করে না, আপনি 

কেন তবে এদের হত্যা করতে চান? আর যদি হত্যার আনন্দ নেহাত 

পেতেই চান, আমার ওপরই আপনি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন। কিন্তু একটা 

সর্তে। আমায় বধ করার পরই আপনাকে এই মৃগয়া সমাপ্ত করতে 

হবে। এই যুখের ভেতর আমিই একটিমাত্র হরিণী, আর আমি ইচ্ছে 

৯ পাঞ্জাব ও সিদ্ধুর লোকগাথা ও জনশ্রুতি অনুলারে ভর্ুহরি ছিলেন 

জালম্রীপাদের শিষ্য । কিন্ত হরিঘারের আই-পন্থী যোগী এবং অন্ঠান্ কয়েকটি 

নাখপন্থী দ্ধ মনে করেন, গোরুথনাথই ভর্তৃহরির গুরু ।-গেজেটিয়ার অব. গ্ 

প্রি শব, সিন্ঢ২-ভলু ১ পৃঃ ৫৬। 
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করেই আত্মদান ক'রতে এসেছি, ষেন দলের সবাই ঝাচে। শরাঘাতে 

আমায় হত্য। করুন, আপনার ম্বগয়া সফল হোক ।” 

“ওগো, তা কি করে হয়? ক্ষত্রিয় হয়েতো! জেনে গুনে নামি 

স্রী-অঙ্গে শরাঘাত করতে পারিনে ।”__ভর্ভূ' দৃঢ়ত্বরে মন্তব্য করেন। 

হরিণীটি ক্ষণতরে বনাস্তরালে ছুটিয়! যায়, সঙ্গে করিয়া আনে একটি 
তরুণ হরিণকে। এবার সে নিবেদন করে, “মহারাজ, এ হচ্ছে আমার 

স্বামী। আপনার শরাঘাতের জন্য এ প্রস্তুত হয়েই এসেছে । সতত 
কিন্তু আগেরই মত। একে বধ করার পর আর কারুর অঙ্গে আপনি 

অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবেন না।” 

ভত্তৃহরির শরাঘাতে হুরিণটি ভূতলে লুটাইয়। পড়ে। মৃতু সন্ত্রণার 
ভিতরেও সে কহিতে থাকে--“মহারাজ, আমি মরলোক ছেড়ে চলুম। 

এ সময়ে আপনি আমার একটা অনুরোধ দয়া ক'রে পাখবেন। আমার 

ক্ষুর দুটি দান ক'রবেন নগরের কোন তক্করকে। এর ছ্রোয়া জেগে 
যেন তার পলায়ন-তৎপরতা বাঁড়ে, পদছয় হয় দ্রুত ধ!বনপট: আমার 

শৃঙ্গ অর্পণ করবেন কোন যোগীসাধককে, তিনি যেন তার শিঙান্দপে 
( নাদ ) এছ্ুটো ব্যবহ!র করতে পাবেন। আর আমার চর্ম দেবেন 
তপন্বীকে, এর উপর বসে তিনি করবেন ধ্যান জপ। আমার চেখ 

দুটি যদ্দি কোন রূপসী লাভ ক'রে, সে হতে পারবে মৃগনয়না ! আর 
আমার মাংসটুকু আপনি রাখবেন আপশার নিজের জন্য। ভাল 

সুপকার দিয়ে রান্ন। ক'রিয়ে ভোজন ক'রবেন তৃপ্তিসহকারে |” 

ভতুহিরি ততক্ষণে বিন্ময়ে অভিভূত হইযাছেন। একি অদ্ভুত কাণ্ু। 
মুগ ও মৃগার একি অভাবনীয় আত্মদান। দেহাস্তের মুহূর্তেও অপরের 
কল্যাণের জন্য কে এভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারে ?. নিশ্চয় 
এই হরিণ ও হর্িণীর আচার আচরণের পশ্চাতে কোন দিব্যপুরুষের 
প্রেরণা রহিষাছে। 

রাজ ভর সমগ্র চেতনার মুলে সেদিন পড়িল এক প্রচণ্ড দাড়া 
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নিহত মুগ-দেহ বনমধ্যেই পড়িয়া রহিল । বিষ অন্তরে পাত্র-মিত্রসহ 

তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। | 

এই ঘটনার পরেই রাজা ভর্তৃহরির জীবনে উপস্থিত হয় পরম লগ্ন! 
জন্ম জন্মাস্তরের স্থকৃতির ফলে দর্শন পান মহাযোগী গোরখনাথের, 
চরণ বন্দনার পর মাগেন তাহার কপা-প্রসাদ । 

আশীবাদ দানের পর কথাপ্রসঙ্গে গোরখনাথ কহিলেন, “বৎস, 

আজ ম্বগয়ায় গিয়ে তুমি যাকে হত্যা করে এসেছ, সে সামান্য হরিণ নয়, 

সে আমারই আশ্রিত । পুর্বজন্মে জমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল-_ 
শাপভ্রষ হয়ে, স্বজনবর্গ নিয়ে এবার হরিণজীবন যাপন করছে ,* 

ভর্তি ঘুক্তকরে আবেদন জানান, “প্রভূ, যদি তাই হয়, তবে 

আপনার আশ্রিতকে কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষ। করছেন? যোগ 
শক্তিবলে তার প্রাণদান করুন, আর আমিও অনুতাপের বুশ্চিক 

দংশন থেকে রেহাই পেয়ে কাচি।” 

কথিত আছে, রাজা ভর্তৃর অশ্রুসজল ও কাতর অনুনয়ে দয়ার 

হইয়া! শক্তিধর মহাযোগী তখনি মুগয়া-ৰনে গিয়া উপস্থিত হন। 
তারপর মৃত হরিণের উপর মন্রঃপৃত বারি সিঞ্চন করিয়া উহাকে 

পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন । 

হতবাক্ ভর্র দিকে তাকাইয়া গোরখনাথ প্রশান্তকণে কহেন, 
“এই হরিণের প্র/রদ্ধভোগ কিন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে । তাই, বাঁচানো 

হলেও আর একে ধরে রাখবার উপায় নেই।” 

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই হরিণের প্রাণবায়ু বহ্র্গিত হইল, 

:দেহটি লুটাইয়' পড়িল ভূমিতলে | 

গোরখনাথ কহিলেন, “মহারাজ, অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে আপনার 

যোগাযোগ থাক্লে. দিব্যচক্ষু থাকলে, দেখতে পেতেন--এই হরিণের 

আত্ম। আজ পরমানন্দে শিবলোকে গমন করছে ।৮% 

অতঃপর শিষ্যগণসহ গোরখনাথ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন 

বাজ] বারবার তাহাকে সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করিলে, আ সেটি 
৬খ 
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মহাযোগী গ্রোরখনাথ 

দিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে--এবং 

আপনার খুৰ প্রয়োজনের দিনেই আমি এসে উপস্থিত হবো।৮ 

ইতিমধ্যে কয়েক বগুসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজা 
ভতৃরি সেদিন মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । পথ চলিতে 

চলিতে চোখ পড়িল এক চিতা শযা।! নিন্ন শ্রেণীর একদল লোকসম্মুথে 

ভাঁড় করিয়া সেখান দাড়াইফা আছে। ঘোড়া হইতে নামিয়া রাজা 

ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। শোন! গেল, পার্ধি জাতীয় একটি 

লোক বনে শিকাঁর করিতে আসিয়াছিল, সর্পাঘাতে সে মারা গিয়াছে। 

তাহার স্ত্রী এবার পতির সহমরণে যাইবে, তাই এই চিতাটি সম্ভিত কর। 

হইতেছে। অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে পঙ্ছি পত়ীর 
দেহ ভস্মীভূত হইয়া গল। 

ভতৃহরির হৃদয়ে এই করুণ দুটি এক গভীয ছাপ রাবিয়া ষায়। 
প্রাসাদে ফিরিয়াই রাণী পিঙ্গলার কাছে ঘটনাটি বিঃ করিরা 
কহলেন, «প্রিত়ে, দেখেছো, নীচ জাতীয়! গনীব ঘরের নাঁরী---অথচ 

স্বামীস প্রতি তার চি অপূর্ব ভালবাসা । নিখিকার চকে স্বামীর 
চি” [এ উঠে প্রাণ বিসর্জন দিলে !” 

পিক্গলা বলিয়া! উঠিলেন, “তবে তুমিও একথা শুলে রাখে তোমার 

দেহান্ত হলে আমিও এমনি ক'রে আত্ববিসর্ভন দেবো গ্রমণ করবে 

গামীর প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা । আরো বলে ছি, 

তোমার মৃতদেহ চোখে দেখা তো দূরেক কথা, মৃত্যু সংবাদ পাবার 

সঙ্তে সঙ্গে আঁমি এ দেহ আন্তি দেবে' চতা'র আগুনে । 

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “যাক্, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন 

দরকান্প নেই। আমি শিগসীর মরছিনে, তাতো মার এ সুযোগ 

ত'ড়াতাড়ি আর আস্ছেনা |” 

কিছুদিন পরে ভর্তৃহরি আবার একদিন মৃগযায় গরিযাছেন। হঠাৎ 

রা্রাণী পিঙ্গলার সেদিনকার কথাটি টর্হার মনে পড়িয়] গেল । ভাবিলেন 
প্য়সীর সঙ্গে একট! হিকতা! করাই যাক ন'। খবর পাঠিয়ে দিই) 



মহাযোগী গোরখনাথ 

শিকারের সময় হিং বাঘের হাতে মহারাজ নিহত হয়েছেন। দেখি 

এতে পিলার কি প্রতিক্রিয়া হয়। তারপর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, এ 

নিয়ে খুব হাসি-ঠাট্রা আর মজা কর যাবে, 

মিথ্যা সংবাদ দানের ফ্ল কিন্তু হইল রড় গুরুতর । রাজার মৃত্যু 

ধবাদ পাইয়াই শোকাকুল] রাণী পিল। চিতাশয্য। প্রস্তুত করাইলেন, 
পতির নাম স্মরণ করিয়। জবপন্ত আগুনে দিলেন আত্মবিস্জন | 

ফিরিয়া আগিয়াই ভর্তৃহর এই মর্মভেদী সংবাদ শুনিতে পান। 

চিতার কাছে ছটিয়া গিয়। দেখেন--সব শেষ। পিঙগলার দেহ ততক্ষণে 

গুড়ি সঙগারে পরিণত হইয়াছে। 
পতি পত্তী উভয়ে উশয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাই পিঙঈ্গলার 

বরহে ভতুহিরি বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। শোক আরো উপিয়া 
উঠিশ নিজের ভূলের কথা স্মরণ করিয়া । এ ধরণের নির্বোধ রসিক৩1 
কেন তিনি করিতে গিয়াছিলেন ? তাইতো পিজল। এমনভান্ব 

নিজেশ মৃত্যু ডাকিয়া আশিল! চিতার পার্থে ব।সয়া রা. 

একেবারে ভাঙ্গিযা। পড়িলেন। খানিক বাদে শোক কিছুট। ০৪০৪ 

হইলে অন্তনে জা।গয়। উঠিল প্রবল নির্বেদ। 

পীর চিতা স্পর্শ করিয়া তখনি ভতৃহরি অস্ফুটস্বরে এক 
বাণী উচ্চারণ করিলেন । কহিলেন, “শ্রিয়ে পিঙ্গল1, তোমার এই মৃতু 
লো আমারই নিরুদ্ধিতায়। তাহ এবার এই রাজন্থখ ও ধাজগ 

থেকে নিজে আমি অরিয়ে শেবো, গ্রহণ করবে সন্ন])াস 

* খানি বাদেই স্ন্ভ নির্বাপিত চিতার সন্মূথে আসিয়। উপস্থিত 

২ইলেন মহাযোগী গোরথনাথ । ন্নেহমাখা কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ 
৬তুহার, আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, *শাঁকের ভারে এমন ক'রে 
ভল্ে পঙডপে চলবে কেন? আত্মসম্বরণ করুন । 

কছুট! প্রকৃতিস্থ ওয়ার পর ভর্তৃহরি উঠিয়া দাড়ান, শ্রদ্ধা ভরে 

“হাযোগার চরণ ধন্দন1 করেন। 

গোরখনাথের হস্তে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্রাকার ম্বৎভাণ্ড। সেটি 
৬৭ 

বিনুঢ় 



ভারতের সাধক 

উত্তোসন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, এতে সংগ্রহ. কর হয়েছে 
নর্মদার পবিত্র বারি। আস্মন, গ্রহন ক'রে শান্ত হোন ।৮--বলিতে 

বলিতেই হস্তচ্যুত হইয়া ভাওটি চুরমার হইয়া গেল। 
মাটির একটি ঘড়া ভাঙ্গিয়াছে, অথচ। এ যেন এক অতি প্রিরজন 

বিয়োগের মতই দুঃসহ ঘটনা । মহা শোকার্ত হইয়া গোরখনাঁথ তখনি 
ক্রন্দন শুরু করিয়। দিলেন । তাহাকে শান্ত করিবে এমন সাধ্য কার ? 

ভর্ভৃহরি তে। বিস্ময়ে হতবাক্। মহাঁশক্তিধর যোগী বলিয়া যিনি 
সার! ভারতে খ্যাত, তাহার কেন এই মায়ার বন্ধন ? তুচ্ছ একটি মাটির 

জলপাত্র হারাইয়। এমন দুর্দশা ! 
.. কহিলেন, “যোগীবর, আপনি স্থির হোন, এক্ষুনি এ রকমে পাত্র 
আরো দশ বিশটা আনিয়ে দেওয়। হচ্ছে। কিন্তু প্রভু, সবিনয়ে 

জিজ্ঞেদ করছি--এই সামান্য ভঙ্গুর জিনিষটির জন্ত আপনি এতো 

তল! হয়ে পড়লেন কেন ?” 
প্রাসাদে নী পিঙ্গলার জন্যই বা! এতো শোক আপনার উথলে উঠেছিল 
কা ন্যেহারাজ %' 

স্বাণী*স কি! সেযে আমার পত্বী, এ রাজ্যের রাণী ;” 

চি” পনার পত্ীই হোন, আর রাণীই হোন, আমার এই মুংভাগ্ডেরমত 

একটা আধার বইতো নয়। ত1 ঘেমন ভেঙ্গে যায়, তেমনি আবার নৃঙন ক'রে 

গড়াও তো যায়। আপনি তো আমায় দশ বিশট! মাটির তাণ্ড ঘোগাড 

ক'রে দেবেনবলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন । আমিও তেমনি আপন:কে 'দচ্ছি 
পঁচিশটি রাণী । আর হ্যা, এদের প্রত্যেকটিই আপনার রাণী --পিজলাণ 

মন্তঃপৃত কিছুটা জল গোরখনাথ চিতার উপর ছিটাইয়া দেন । সঙ্গে 

সঙ্গে ঘোগশক্তির বলে উদ্ঘাটিত হয় এক এন্দ্রজালিক দৃশ্য । পঁচিশটি 
পরমান্ুন্দরী নারী-_হুবহু রাণী পিঙ্গলারই মত দেখিতে-_ভর্তৃহরির 

১৮৭৩) পৃঃ ২১৫৪ এক, 

ত্ভ 



ষহাযোগী গোরখনাথ 

নিবদ্ধ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এইটিই তীহার শ্রিয়তম] পত্রী 
পিঙ্গল। কিন্তু একের সঙ্গে অপরের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই, তারতম্য 
নাই। কোনটি আসল কোনটি নকল বুঝা! যাইতেছে না! - 

মহাযোগীর বিভূতিৰলে স্যষ্ট এই মায়! বিভ্রমের মধ্যে রাজা 
ভর্তৃহরি একেৰারে দিশাহার1 হইয়া! পড়িলেন। 

এবার সকাতরে গোরখনাথের চরণে নিবেদন করিলেন, *গ্রভূ, 

আমি বিষয়কীট--অন্ধ। আপনার দিব্যদৃষ্টি কোথায় পাবো? আর 
এভাবে আমায় হাম্যাস্পদ করবেন না। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, 

আপনার যোগসামর্থের পরিসীমা! নেই। এবার দয়া ক'রে সত্যকার 
পিঙ্গলাকে আমায় চিনিয়ে দিন এই আমার প্রার্থন1।” 

নন্ত্রঃপুত জল আর একবার গোরখনাথ চারিদিকে ছিটাইয়া দিলেন 
তঙক্ষণা্ড একটি বাদে আর সবগুলি নারীমূতি সেখান হইতে কোথা স্র 
মলইয়া গেল। 

হাস্তভরে যোগীবর কহিলেন, “মহারাজ ভর্তৃহরিঃ একবার তাকিয়ে 

দেখুন, এই হচ্ছে আপনার সত্যকার রাণী ।” 

উপস্থিত জনতা এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বিমুঢ় 

হইয়া গিয়াছে । পুনজ্জীবনপ্রাপ্ত। পিঙ্গলা অতঃপর ধীরপদে আগাইয়। 
আপিয়া গোরখনাথ ও ভর্তৃহিরিকে প্রণাম করিলেন, করজোড় সম্মুখে 
রহতিলেন দণ্ডায়মান । 

প্রসন্নকণ্টে যোগীবর কহিলেন, ভর্তহরি, এবার আপনি আপনার 
রাশকে গ্রহণ করুন, ফিরে চলুন রাজপ্রাসাদে ।” * 

গোরখনাথের এই অত্যাম্চর্য বিডতিলীল। রাজা ভর্তৃহরির জীবণে 
আনিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন,(দৃষ্টিভঙগীরও ঘটাইয়াছে আমূল পরিবর্তন। 

এইসঙ্জে পূর্বজন্মের শুদ্ধ সংস্কারও এক মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। 
উপঙ্গদ্ধিতে আসিয়া গিয়াছে এক পরমবোধ--বিত্ত বিভব, রাজ্যপাট ও 

প্রেমমন্নী পত্ী পিঙ্গলা, এ সমস্তই মায়ার খেল। ছাড় কিছু নয় ! যোগী 

গোরখনাথের কৃপায় আজ তিনি বুঝিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যু একই 
৬৯ 
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পরম সততায় বিধুত। আরো বুঝিয়াছেন, এই জগণ্প্রপঞ্চ একেবারেই 
মিথ্যা_অলীক। রাণী পিঙ্গলার লাবণাময়ী নু আর যোগীবরের 

ভঙ্গুর মৃ্ভাণ্ডের মধ্যে সত্যকার কোন পার্থক্যই নাই । 

ভর্তৃহরি করযোড়ে নিবেদন করেন, “প্রভূ, আপনার কৃপায় এ 
অন্ধ আজ প্রকৃত আলে দেখতে পেয়েছে । এই আলোর পথেই এবার 

থেকে শুরু হোক্ তার যাত্রা। আপনি আমায় কুপা ক'রে দীক্ষা দিন, 

নাথযোগের শ্রেষ্ট সিদ্ধির পথে নিয়ে চলুন ।” 
“কিন্তু রাজসিংহাসনের ভোগস্ত্রথ, পত়ীর প্রেম, এ সব ছেড়ে যাওয়া 

কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে ?”--প্রশ্ন করেন মহাযোগী ৷ 

“হ্যা, প্রভূ, আমায় যেতেই হবে। সংসারের মোহ একেবারেই 
চলে গিয়াছে । তাছাড়।, প্রাণপ্রিয় পিঙ্জলার চিতার পাঁশে বসে আমি 

শপথ গ্রহণ করেছি সংসার ত্যাগের ।১ আপনি আমায় আশ্রয় দিন, 

মুক্তির পথ দেখিয়ে দিন ।” 

“মহারাজ, বেশ, আপনাকে আমি দীক্ষ। দেবো কিন্তু এক মতে । 

চরম ভোগণশ্বর্ষে কাটিয়েছেন এতদিন, এবার বারো বংসর আপনাকে 

কঠোর ব্রহ্মচর্ধ সাধন করতে হবে । ভিক্ষান্নে করতে হবে উদর-পুতি ।” 
“উত্তম কথা, প্রভূ? সানন্দে আমি তা করবো” ূ 

“«অপেক্ষ1 করুন, মহারাজ । আরো কথা আছে: প্রতি একাদশী 

তিথির পরদিন আপনি ভিক্ষা মাগ তে আসবেন আপনার রাজপ্রাসাদে । 

সেখানে প্রিয়তম! রাণী পিলার সম্মুখে গিয়ে এই ব'লে দাড়ীবেন__ 
মা পিঙ্গলা, আমায় ভিক্ষা দাও । পতীর মোহ ও প্রলোভন একেবারে 

গিয়েছে কিনা, নৃতন করে সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা_তা এর ভেতর দিয়ে 

আমি লক্ষ্য করবো। তারপর বার বশুসর অতীত হ'লে দেবো আপনাকে 

নিগুঢ ফোগসাধন ! হাতে পাবেন মোক্ষের চাবিকাঠি |" 

মহাযোগীর চরণে গ্রণত হইয়! তাজা ভত হরি করজোড়ে কাঁহলেন, 

১। জার্ণাল্ খাব বৰ এশিয়াটিক ওরিফেন্টাল্ সোসাইটি £ ভন্য ২৫. ভঃ ১৯৮- 

২৩৪ 7 এল, ডি। গ্রে £স্ত তর্তৃহরি নির্নোদ অব. হরিহর | 
৬, 



মহাযোগী গোরখনাথ 

“প্রভু, আমার জঙ্কল্পে আমি অবিচল। আর আজ থেকে আপনার 

নির্দেশ হয়ে রইলে৷ আমার শিরোধার্ষ । 

নয়ন জল বক্ষে ভাসাইয়! রাণী পিঙ্গলা রাজপুরীতে ফিরিয়। গেলেন, 
পরিজন প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইল গশীর শোকের ছায়।! চীর 

বসন পরিয়া নিবিধঞ্ধ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভর্তৃহপি, আশ্রয় নিলেন 
নগরের উপাস্তে এক পর্ণকুটিরে। ব্রত উদ্যাপনের শেষে লাভ 
করিলেন গোরখনাথের কপা-প্রসাদ। 

উত্তর ভারতের যোগী-গায়ক ও সারেঙীহারেরা আজে করুণ স্থুরে 
রাজবৈরাগী ভরতৃহিরির এই অদ্ভুত ধরণের ভিক্ষার কাহিনী গাহিয়া 
বেড়ায়। একতারার মুর্ছনার. সাথে বস্কত হইয়৷ উঠে তাঁহাদের পরম 
প্রিয় সঙ্গীতের কলি--“ভিক্ষ! দে মাঈয়। পিঙ্গলে'__ 

গোরখনাথের কৃপায় ভর্তৃহরি কায়াসিদ্ধি লাভ করেন. প্রতিষ্ঠিত 
হন নাথত্বে। উত্তর প্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটে আজো 
বু সংখাক ভর্তৃহপ্রি-যোগীর সন্ধান পাওয়া যঘায়। 

৬তৃহরির অন্যতম প্রধান শিষ্য, মহাত্মা রতননাথ ছিলেন অসামান্ 

যোগবিভূতির 'অখিকাধী। পেশোয়াগ অঞ্চলে তাহার' বনুসংখ্যক 
যোগীশিষ্য বর্তমান ছিল। আর কোহাট, জেলালাবাদ ও কাবুলের 
যোগী-মঠগুলি পরিচালিত হইত তীহাপ্পই তত্বাবধানে । 

রতননাথ স্প্রসিদ্ধ নাথ-গুরু হইয়াও কাণে কোন কুগুল পৰিতেন 

না; এজন্য যোগীটিলার কয়েকটি প্রবীন নিষ্ঠাবান যোগী একবার 
তাহাকে খুব তিরস্কীর করেন, বলেন, “কিগে!, তুমি শত শত যোগ- 
শিক্ষার্থী ও" ভক্তের আশ্রয়দাতা, নাথধর্মের একজন দিকৃপাঁল-.আর 
সেই তুমিই কিন! কাণে কুগুল পরছে! ন11” 

“কেন, তাতে কি দোষটা হয়েছে ?”_- উপেক্ষার স্থরে উত্তর দেন 
সিদ্ধযোগী রতননাথ | 

শী) 
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«নবীনদের মধ্যে তোমার এই আচরণের মধ্য দিয়ে কি কুদৃষটান্ত 

দেখানে৷ হচ্ছে না? 

একথার উত্তর না দিয়। তিনি তুষ্ীভাব অবলম্বন করিয়া রছিলেন। 

কিন্তু সমালোচকেরাও ছাড়িবার পাত্র নন, বার ৰার তীক্ষ বাক্যে 

তাহাকে গঞ্জনা দিতে থাকেন | 

অবশেষে রতননাথ সেদিন বড় উত্তেজিত হইয়া উঠেন, সর্বসমক্ষে 

প্রদর্শন করেন এক অতি অদ্ভুত যোগ সিদ্ধাই। ছুই হাত দরিয়া সজোরে 
হঠাং তিনি নিজের বক্ষপপ্জর বিদারণ করিয়া ফেলিলেন, তারপর 
দৃঢ়ত্বরে কহিলেন, “তা'হলে এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে গাখে! 
তোমাদের সাধের কুগডল এখানে রয়েছে কিনা 1” 

সকলে সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখেন, সত্য সত্যই তাহার রক্তাক্ত 
বক্ষের অভ্যন্তরে সংগোপিত রহিয়াছে গঞ্ারশৃঙ্গে নিয়িত, ধুসর রং-এর 
একজোড়। কর্ণকুগুল।১ 

একবার অন্তরঙ্গ ভক্তের] আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেহিজেন- 

রতননাথের পরে এ অঞ্চলে এমন আর কেহ থাকিবেন লা ঘিনি তাহার 

মত বিপুল যোগৈশ্বর্ধ লাভ করিবেন। জনশ্রুতি আছে, এ কথা শুনিয়। 
গোরখনাথের নাতি-শিষ্য এই শক্তিধর যোগী তাহার নিজ দেহ হইতে 

তখনি একটি সৌম্যদর্শন সমাধিৰান বালক সাধকের স্্তি করিয়! ছিলেল। 

কারা! হইতে সৃষ্ট, তাই তাহার নাম হয়-_-কায়ানাথ-_উত্তরকালে 

পেশোয়ার অঞ্চলের শুধু হিন্দু ও' বৌদ্ধরাই নয়, বহু মুসলমানও তাহার 
নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করিয়! উপকৃত হন। যোগী কায়ানাথকে 

তাহার মুসলমান ভক্তের! আদর করিয়। নাম দের--কোয়াইম্ উদ্দীন | 

কাবুল ও জালালাবাদে যোগী রতননাথেন্র স্মৃতিজড়িত জীর্ণ মন্দির 
এখনে! রহিয়াছে! শক্তিধর যোগীর তিরোধানের কয়েক শত বৎসর 
পরও স্থানীয় মুসলমানেরা রতননাথী যোগীদের অলৌকিক বিভৃতির 
কথা সশ্রদ্ধভাবে বলাবলি করিত। 

ব্রীগস £ গোরখনাথ, এও কাণফাট্রা যোগীজ__পৃঃ ৬৫-৬৬ 
৭২ 
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ঘোগীবর গোরখনাথের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য হইতেছেন পাঞ্জাবের 
রাজা শালিবাহনের পুত্র পুরণভগণ্ড। বাল্যকাল হইতেই তিনি সু, 
উদার ও ঈশ্বরপ্রেমিক | চরিত্রের পবিত্রতার সে দৃঢ়তাও ছিল তাহার 
যথেষ্ট। যৌবনে পদার্পণ করার পর পুরণের জীবনে ঘনাইয়া আসে এক 
মহা! স্কট । বিমাতা রাণী লুনান্ ছিলেন তরুণী, পরমা স্থন্দরী এবং 

নিঃসন্তান | . এই রাণী স্থুদর্শন যুবক পুরণের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট 

হন এবং তাহাকে স্ববশে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতে থাকেন। 

পুরণ কিন্তু ঘ্বণাভরে রাণী লুনানের সব প্রলোভন প্রত্যাখ্যান 
করেন। ইহ'র ফলে রাণী ক্রোধে হইয়া উঠেন একেবারে জ্ঞানহীন | 
অবশেষে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পুরণের বিরুদ্ধে রাজার 
নিকট তিনি আনয়ন করেন এক মিথ্যা! অভিযোগ । তিনি বলেন, 
কামাসক্ত হইয়। পুরণ তাহাকে আয়ত্তে আনিতে চাহিতেছে। 

রাজা একে বুদ্ধ, ভদ্ুপরি রূপসী কনিষ্ঠ রাণীর প্রতি মোহে আচ্ছন্ন, 

বিচার বুদ্ধ কিছুই আর তাহাতে অবশিষ্ট নাই। তাই পুর্বপর বিবেচনা 
না করিয়। পুত্রের পর পিলেন চরম দণ্ডের আদেশ । হস্তপদ কর্তন 

কিয়া পৃহণকে নিক্ষেপ করা হইল এক শুক্ধ কূপের ভিতর | 
একাদিক্রনে প্রায় বারদিন, ম্বৃতকল্প অবস্থায় তাহাকে এই কুপে 

পিয়া থাকিতে হয়। তারপর দৈৰযোগে সেখানে এই সঙ্ষটকালে 
আবিভ্ভাব ঘটে গোরখনাথের। কথিত আছে, মোগীবরের অত্যাশর্ষ 
বিভূতির বলে পুরণের কিত হস্তপদ আবার নুতন কিয়া জোড়! 
লাগিয়! যায়, কূপ হইতে তিনি উদ্ধার লাভ করেন। 

পুরণ কিন্তু আর রান্ডপুরীতে ফিরিয়া যান নাই, গুরু গোরখনাথের 
আশ্রয়ে সানন্দে অবস্থান কয়িতে থাকেন । কয়েক বংসর কৃচ্চু ও 
কঠোর তপস্যার ফলে তিনি লাভ করেন, ষোগসিদ্ধি এবং সর্বপাধারণের 
কাছে পুরণ ভগণ্ড নামে পরিচিত হইয়া উঠেন। 

গুরুর আদেশে সেবার কিছুদিনের জন্ত তিনি রাজপুরীতে ফিরিয়া 
যান। রাজপুত্র পুন্জীবন লাভ করিয়াছেন, গোরখনাথের দীক্ষাশিক্ষায় 

গত 
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হইয়। উঠিয়াছেন এক শক্তিধর যোগী, তাই তীহার দর্শনে রাজপুরীতে 
সেদিন আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়। যায়। 

এদিকে বিমাতা লুলান্ অতিশয় ভীতা ও অনুতপ্তা হইয়] পড়েন ।, 

নবীন যোগী পুরণের কাছে আসিয়া কাতবস্বরে বারবার তিনি মার্জন। 

ভিক্ষা করিতে থাকেন । 

সর্বসমক্ষে এ সময়ে ফুটিয় উঠিতে দেখা ঘার গোরখশিষ্য. সিদ্ধ 

সাধক পূরণের ক্ষমাস্থুন্দর মহিমাময় রূপ । রাণী লুলান্-এর সমস্ত কিছু 

দোষ তিনি মার্জনা করেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার বরে এই বাণী 

উত্তরকালে এক পুত্ররত্বও লাভ করেন এই পুত্রের নাম রাখ! হয় 

রসালু। পুরণের এই বৈমাত্রের ভ্রাতা উত্তরকালে গোঁরখনাথের এক 

বিশিষ্ট শিষ্য এবং সার্থকনাম! যোগীরূপে খ্যাত হইয়া উঠেন। 
রন্বঝা ও হীরের প্রেমোপাখ্যানের সহিতও কৃপালু গোরখনাথের 

পবিত্র স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে । পাঞ্জাবের জনজীবন ও লোকগাথায় 

ইহার প্রচুর নিদর্শন মিলে । 

রাজপুত ভক্ত গুগা ছিলেন গোরখনাথের শক্তিধর যোগ-শিষ্দের 

অন্যতম। গুগার ..বশিষ্ট্য-_তিনি সমাজের নিন্বস্তরের সকণ মানুষের 

উপর অকৃপণ করে কৃপা ছড়াইয়া গিরেছেন। উত্তবপশ্চিম ভারতের 

অন্ত্যজ অস্পশ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই সাধকের 

প্রভাব ছিল অসামান্য । গ্রামাঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র মন্দিরে গোরখশিষ্য 

গুগা ও তীহার যোগ সাধনার প্রত্তীক সর্পেব প্রতিযুত্তি দেখা যায়। 

পাঞ্জাব ও বাংলার লোকগাথ। আলোচ5ন] করিলে গ্রতীন্ঃ1ন হয়, 

বাংলার রাজপুত্র গোগীর্টাদ শেষবারের মনত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া 

ঘুরিতে থুরিতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবন্িত নাথধঘোগীদের প্রধান তপন্যা স্থল- 

গুলিতে আসিয়। উপস্থিত হন এবং এসব স্থানে কঠোর সাধনার পর 

সিদ্ধিলাভ করেন। তীহার সাধন-এ্রশ্ব্যর খ্যাতি শঙশত বৎসর 

পরেও জনমমে জাগরূক ছিল: 

৭৪ 
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সিন্ধুর পীর অড় অঞ্চলের লোকদের কাছে সাঁধকপ্রবর গোপী্টাদ 
পরিচিত ছিলেন 'পীরপথাও' নামে । উত্তরকালে হিন্দু ও মুসলমানউভয় 

সম্প্রদায়ের মানুষই তাহার পবিত্র স্ম্তিতে সমভাবে শ্রদ্ধা করিত। 
করাচী হইতে কিছুটা দুরে আজো একটি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ 

দেখা যায়-_মুসলমানেরা এটিকে বলে 'পীর পুত্ত' আর হিন্দুরা বলে 
'গোগীটাদ রাজ'। এই ভগ্ন আশ্রমসৌধ ষে বাংলার রাজসগাসী 

গোপীচদকে কেন্দ্রে করিয়াই নিমিত হইয়াছিল তাহাতে জন্দেহ নেই। 

পরিব্রাজন করিতে করিতে গোরখনাথ সে-বার সিন্ধুদেশে আসিয়। 

পড়িয়াছেন। তাহার অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য গোপীচশাদ তখন এখ'নে 

থাকিয়াই সাধন ভজন করেন। গোপীচখদ যৌবনে জ্ঞালম্ধরীপাদের 
কাছে দীক্ষা! নিয়েছেন, কিন্তু যোগসাধনার পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ 

করিয়াছেন গোরখনাথকে ! বহুদিন পরে এই শিবস্বরূপ মহাযোগীর 

দর্শন পাইয়! তাহার আনন্দের সী'মা রহিল না। 
কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করার পর গোরখনাথ. গোপীচাদকে 

কহিলেন, “বণস, কৃচ্ছ ত্রবং ত্যাগ বৈরাগ্য তোমার এই নবীন জীবনে 
ধথেষ্ট হয়েছে । তাছাড়া, পরিব্রাজনও সাধন ভজনও এযাবৎ তুমি কম 

ক'রনি । এবার একটি তপশ্যাকেন্দ্র বেছে নিয়ে স্থির হয়ে বসে পড়ো। 

আঅদুরেই রয়েছে পবিত্র অড়পর্ধ্বত : পুরাঁকাঁলে বহু যোগী খষি ওখানে 
কঠোর সাধনা করে গেছেন, সিদ্ধ হয়েছেন । এ পর্বতের গুহায় বসে 

তুমি তোমার যোগ সাধন! সমাপ্ত ক'র। আশীর্বাদ করি, অচিরেই হও 

সিদ্ধকাম 1” 

গোপীচদকে যোগসাধনার নিগুড়তম প্রক্রিয়াগুলি গো*খদাথ 

এবার শিক্ষা দিলেন । তাব্রপর স্বয়ং সন্ধে সঙ্গে করিয়। নিয়া গেলেন 

পর্বতের পাঁদদেশে । নীচে হইতে নিদিষ্ট স'ধন গুহাঁটি গোপী্টাদকে 
দেখাইয়। দিয়] প্রস্থান করিলেন গিরণা'র পাহাড়ে! 

পাহাড়ে উঠিয়া! গোপীচাদ এক বিপদে পড়িলেন . দয়ানাথ নাঁমে 

এক মহাশক্তিধর তান্ত্রিক দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিতেছেন। 
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ভারতের সাধক 

বিপুল অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী | বছ সংখ্যক শিষ্য তাহার, 
আর স্থানীয় সাধুসন্ত মহলেও প্রতিপত্তি অসাধারণ । 

ইনি তন্্রসিদ্ধ মহাপুরুষ | নানা চাঞ্চলাকর কাহিনী শুনিয়া গোপীচা দ 

ইহার সম্বন্ধে কৌতুহলী হইলেন। এখানকার বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ে 

গুহায় বহু সাধু তপস্যা করেন, তাই ধুনির কাঠ ও আগুন তাহাদের 

সর্বদাই দরকার । আর দয়ানাথই নাকি তাহার অলৌকিক শক্তিবলে 
সবাইকে এসব করেন সরবরাহ ৷ সবাই ৰলে, তাহার একটি সিদ্ধাইর 

পেটিকা রহিয়াছে । অফুরন্ত কাঠ ও আগুনের সরবরাহ আসে এটি 

হইতে | শীতে গ্রীষ্মে, দিনে রাতে যখন ধাহার এবস্ দুইটির দরকার, 

দয়ানাথের পেটিকা স্বয়ংচালিত হইয়1 ভাহার যোগান দেয় । 
উঁচু পাহাড়ের উপর জল সংগ্রহ কর1 এক ছুরূহু সমন্তাঁ। দয়ানাথ 

তাহারও চমণ্কার সমাধান করিয়া! রাখিয়াছেন, একটি জলবাহী বলদ 

তিনি প্রতিপালন করেন। পৃষ্ঠদেশে ঢুইটি মশক ঝুলাইয়া উহা! বারবার 
নিন্ে অবতরণ করে,জআর নদীতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন! হইতেই 

পৃ্স্থিত মশকটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। তারপর এই বলদটি পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরিয়া সাধুদের করে জল বিতরণ । 

স্থানীয় সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থ্যাও হয় দয়ানাথের সিদ্ধাইর খলে। 

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, বৃহদাকার একটি ভিক্ষাপাত্র তীহার রাহয়াছে । 

প্রয়োজন হইলেই আপন হইতে এটি স্ুম্বাদ্ব পুরী-কচুরী-মালপোয়ার 

ভর্তি হইয়। উঠে। আশেপাশের পাহাড়স্থিত সাধুর! সবাই এসব দিয়া 

করেন তাদের ক্ষুন্লিবৃত্তি। 

কিস্ত্ু পরোপকার ও সাধুসেবার উৎসাহ থাকিলে কি হয়, দয়ানাথ 

বড় উগ্র স্বভাবের । সাধূদের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্যও 

তিনি সতত চেষ্টিত- একবার তাহার কুদুষ্টিতে পড়িলে কাহারো নিস্তার 

নাই। ভীহার মন্ঃপুত রজ্জুর বন্ধন-ভয়েও দীর্ঘ বষ্টির প্রহরে নির্ধ্যাতিত 

সাধুরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে । 

তান্ত্রিক দয়ানাথজী সম্পর্বেএইসব বিশ্ময়কর নান! কাহিনী শুনিয়া 

ণচ 



মহাযোগী গোরখনাথ 

গোপীর্টাদ ভাবিলেন, 'এ অঞ্চলে এ সাধু নেতৃস্থানীয় ও প্রতিষ্ঠাবান। 
একবার তীহাকে দর্শন করা ও কিছুটা আলাপ পরিচয় কর] মন্দ কি ? 

দয়ু'নাথজীকে প্রণাম নিবেদন করিতেই ঘটিল বিপরীত কাণগু! 
ক্রোধে তিনি একেবারে ফাটিয়! পড়িলেন। দুই চোখ রোষে কষায়িত, 
গজিয়! কহিতে লাগিলেন, “ওরে পাপী, ওরে দুরাচীর ! এক্ষুণি আমার 

সামনে থেকে দূর হয়ে য! তোদের কুঅভিসদ্ধি আর যড়যন্ত্র আমার 
কিছু বুঝতে বাকী নেই। যা-যা, সরে যা এখান থেকে ।” 

“মহারাজ, আপনার এমনতর ত্রেগধের কারণ তো কিছুই বুঝতে 

পারছিনে। গুরুর আজ্ঞায় এই নিজন পাহাড়ে কিছুদিনের জন্য এসেছি 
তপস্যা করতে । কিন্ত্রু আপনি কেন শুধু শুধু এত বিরূপ হলেন আমার 
ওপর ? আমি আপনার বালক । বুঝিয়ে দিন, কি আমার অপরাধ ! 
_যুক্তকরে নিবেদন করেন গোগীটাদ । 

“অপরাধ £? তোর যোগীগুরু গোরখনাথ কি আজ এই পাহ'ড়ের 

পাদদেশে এসে ফাড়ায়নি ? আমার এই সাধনগুহার দিকে সে কি তীক্ষ 

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেনি? সত্য ক'রে বল্তে]।” 
“আজে হা, আপনাব কথা যথার্থ । 

“তবে শোন হতভাগা | তোর গুরু গোরখনাথ আজ আমার 

বিরুদ্ধে গোপনে তার যোগবল প্রয়োগ কঙছেছে। এখান দিয়ে সে চলে 

যাবার পর থেকে.” সাধুসেবার জন্থ যে পিদ্ধাইগশুলি আমি এতকাল 

প্রয়োগ করে আসছি, তা! আর কাজ করছে না। আমি বুঝেছি তোকে 
এখানে পাঠানোর ভেতরও এক গভীর বডযন্ত্র রয়েছে। তুইএখানকার 
সিদ্ধগুহায় তপন্ত। করতে বসলে গোরখনাথ নিশ্চয় দুচারবার আসবে । 

সেই স্ুঘোগে সে নষ্ট করবে আমার সমস্ত কিছু প্রতিষ্টা ও তন্ত্রসিদ্ধি | 

আর বলতে পারিস, কেন সে এমন করে পিছু লেগেছে? . কেনই বা 
শুধু শুধু সে আমার বিনষ্রি ডেকে আনতে চায় ?” 

গোশীচাদ সবিনয়ে করজোড়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, আপনি 

আমার প্রভূ গোরখনাথজীকে খুব ভূল বুঝেছেন। তিনি যে শিবকল্ল 
ণ 



ভারতের সাধক 

মহাপুরুষ ! সর্বলোকের,সর্বশ্রেণীর সাধকের কল্যানই সদ। তিনি কামন। 
করেন। তিনি কেন আপনার মত মহাত্মার অনিষ্ট করবেন ? 

*তবে, কেন এধরণের আচরণ? আমার সিদ্ধাইর প্রতি তার 

এমনতর হীর্যাই বা কেন ?” 

“ঈর্ষা নয়, বলুন কল্যাণ কামন11” 
"তার মানে ?”- তন্ত্রসাধক দয়ানাথজীর নয়ন ছুটি ক্রোধে 

জবল্ বল্ করিয়া উঠে । 

হিয়তো, আপনার এ বিপুল সিদ্ধাই আপনার সাধন জীবনের চরম 

প্রাপ্তির পথেবাধা হয়েদীড়িয়েছে। আর প্রভু গোরখনাথ সেই বাধাটিহ 

দুর করে দিতে চাচ্ছেন কৃপাপরবশ হয়ে ।” 
“তবে রে মূর্খ! অর্বাচীন ! ঘত বড় মুখ নয় ভত বড় কথা। তোর 

গুরু গোরখনাথ কি তবে এমনি আত্মস্তরী হয়ে উঠেছে ? বেশ তবে 

গ্াথ আমার তান্ত্রিক সিদ্ধাইর শক্তি । তারপর ভাক তোর গুরুকে, 

দেখি-_-সে এর সামনে কতটা এগুতে পারে ।১, 

দৃঢ় হস্তে গোঁপীচদেব্ হাত ছুটি চাপিয়া! ধরিয়া তীব্রর়োষে কাপতে 
কাপিতে দয়ানাথজী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। 
শুরু করেন মারাত্মক তান্ত্রিক অভিচার। 

ক্ষণপরেই সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক কাগু। 

সাঁরা পাহাড় ব্যাপিয়৷ দাউ দাউ করিয়] জ্বলিয়া ডঠে অগ্নিশিখা, আর 

জলন্ত গোলকসদৃশ এ পাহাড়টি নিন্িণ্ড হয় ভদ্ধাকীশে।» 
ভস্্বে বিস্ময়ে নবীন সাধক খোপীচাদের বাক্শন্তি ততক্ষণে রুদ্ধ 

হইয়! গিয়াছে। অদুরস্থিত এই ভয়াল অবিশ্বাস্য দৃশ্টের দিকে তিনি 
চাহিয়া আছেন নিষ্পলক দুষ্টিতে। 

দয়ানাথজীর তীক্ষগে তাহার চমক ভাগিল-_ওরে, মূর্খ! নিজ 
চোখে তে| দেখ লি আমার সিদ্ধাইব্র প্রতাপ। এখন ধোগী গে(রখনাখকে 
[গয়ে বল তোর তপস্যার স্থান সে নুতধ করে কোথাও নির্ব/$ন করুক । 

ব্রিগস্ £ গোরখনাথ এগ কানফাট্টা যোগীন্জ পৃঃ ১৯২-৯৩ 

পচ 



মহাযোগপী গোরখনাথ 

আমি এবার এ অঞ্চল ছেড়ে চল্লাম-_ধিনোধরপাহাড়ে গিয়ে পাতবো 

'আমার নূতন সাধন-আসন । তারপর আর একবার দেখে নেবে তোর 

যোগীগ্তরুকে ” | 

দয়ানাথজী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়। মাত্র গোপীটাদ ছুটিয়। চলিলেন 

গির্ণার পর্বতে, মহাযোগী গোরখনাথ যেখানে অবশ্থান করিতেছেন । 
সাক্ষাৎ হইতেই তীব্র অনুযোগভঃ1 কণ্টে কহিলেন, “প্রভু, আপনি তো! 
এখানে নাশ্চন্তে বস আছেন, আর ওদিকে দয়ানাথজী আপনার সব 

বাবস্থ! করে দিয়েছেন বান্চাল। তার অন্ভুত সিদ্ধাইর ষে দৃশ্য আজ 
স্বচক্ষে দেখে এলাম, জীবনে তা কোনদিন ভুলতে পারবো না। সারা 

স্মড় পাহাড়টি তিনি নিক্ষেপ করেছেন আকাশমার্গে, আর আগুনে 

পুড়ে তা একেবারে থাক্ হয়ে যাচ্ছে । এমনি ক'রে চপচাপবসেন৷ 

থেকে আপনি শীগগীর এর একটা প্রতিবিধাদ করুন |” 

গোরখনাথের দৃষ্টি তঙ্ক্ষণা নিবদ্ধ হইল সেই পাহাড়টির দিকে । 
দেখিঙ্গেন, ভূপৃষ্ট ভইতে দূর আকাশসীম] অবধি জুলিয়। উঠিয়াছে এক 

সর্ব-ধবংতী অগ্নিবলয়, লেলিহান শিখা আর ধুত্ররাশিতে চারিদিক হইয়া 
উঠিয়াছে একাকর | 

অমার্জনীয় ওদ্ধত্ দয়ানাথের ! এখনই, এই মুহুতে, ইহা! দমন ন] 

_কবিলে তে। চলিবে না' সঙ্কল্ল গ্রহণ করার পরই গোরখনাথ ধ্যানাসনে 

গিয়া উপবিট হন! সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমধ্য হইতে এক অলৌকিক জ্যোতির 

ধারা নির্গত হইয়া ভীব্রবেগে আগাইয়া যায় জন্মুখের দিকে | মুহূর্তে 
দয়ানাপের গ্রজুলিত অগ্নিশিখা নির্বাপিত হইতে দেখ! যায়, আর উর্ধে 

ট্টম্থিত, অড়, পর্বত ভূতলে গড়িয়া হয় দ্বিখণ্ডিত । 
এবার মহীযোগা গোরখনাথ ফিবিয়! তাকান ধিনোধর পৰতের 

দিকে, যেখানে বসিয়! ত্রদ্ধ দয়াশাথ তাঁহার তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতেছেন ' ভখনি মাণসপটে তাহার ভাসিয়া উঠে অদ্ভুত এক 

সশ্য। দেখেন, মন্ত্রপুর্ত একটি গোটা স্থপারীর উপর নিজ মস্তক স্থাপন 
করিয়া দয়ানাথ হেঁটমুগ্ডে শুরু করিয়াছেন এক নৃগ্ধন তপশ্চর্যা। 

৭৬ 



ভারতের পাধক 

গোপীটাদের দিকে ' চাহিয়া! যোগীবর শান্তস্বরে কহিলেন, “বৎস, 

বিপদ কিন্তু এখনে! কাটেনি । দয়ানাথের সমল্লিত এই বিশেষ ক্রিয়া 

যাদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে সার! সিদ্ধুদেশ আজ আগুনে পুড়ে একেবারে 
খাঁক্ হযে যাবে। ওকে এক্ষুনি নিবৃত্ত করতে হচ্ছে ।” ৃ 

কথ! কয়টি শেষ হইতে না! হইতেই আকাশমার্গ হইতে গোরখনাঁথের 

পদপ্রীন্তে ঝুপ করিয়া পতিত হুন বিশালবপু এক সম্গ্যাসী। গোরখ- 
নাথের চরণ ধরিয়া বারবার তিনি ক্ষম1 ভিক্ষা! করিতে থাকেন । 

ঘীর প্রশান্ত কণ্টে মহাযোগী কহিলেন, “দয়ানাথ, শুধু শুধু এত 
কাণ্ড কেন করালে বলতো? সুদুর কচ্ছ অবধি আমায় হস্ত প্রসারণ 
করতে হল, আর তোমায়ও টেনে নিয়ে আসতে হল এই স্থানে । 

সাধন-দেহ পূর্ণরূপে শুদ্ধ না করে তোমার গুরু তোমায় সিদ্ধাই দিয়ে 
বসেছিলেন, তা তুমি ধারণ করতে পারোনি । শুধু তাই নয়, অপক্ক 
আধারে শক্তি আরোপিত হওয়ার ফলে তীব্র আত্মন্তরিত1 পেয়ে 

বসেছিল তোমায়। আজ তার মুল উৎপাটিত হয়েছে এবং তোমার 
সবটা বিভূতি আমি আকর্ষণ করে নিয়েছি । ভালই হয়েছে দয়ানাথ । 
তোমার সাধনপথের বড় একটি কাটা খসে পড়লো! এবার থেকে 

শুদ্ধতর মন নিয়ে শুরু ক'র তোমার নূতন তপস্তা |” 

অতঃপর দয়ানাথ একান্তভাবে গোরখনাথের শরণ-নেন, সোত্সাহে 

নাথষোৌগের সাধন প্রণালী গ্রহণ করেন। কর্ণবেধসহ নাদ-সিঙ্গা-সেলী 

ধারণ করাইয়া গোরখনাথ তাহাকে উচ্চতর যোগতত্ব শিক্ষা দেন, 

তপস্কার জন্য আবার প্রেরণ করেন ধিনোধরের পর্বত গুহায় । 

সাধক গোপীর্টাদের পথ এবার নিক্টক। শান্তিময় পরিবেশে 
অড় পর্বতের নিভৃত গুহায় শুরু করেন তিনি শেষ পর্যায়ের যোগ- 

আাঁধনা, শক্তিধর গুরু গোরখনাথের আশর্বাদে হন আগ্কাম। 

শিবম্বরূপ গোরখনাথের আচাধজীবনের এক মহত্তর অধ্যায় উন্মুক্ত 
হয় এই সময় হইতে। স্থুল ও পিদ্ধদেহে সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তিনি 

বিচরণ করিতে থাকেন, উচ্চকোটির সাধকেরা ধন্য হয় তাহার কৃপার। 
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মুমুক্ষু জাঠ, রণ.ঝা এক সময়ে প্রভু গোরখনাথের শরণ থেন, 
মিনতি জানান যোগসাধন। ও সঙ্গ্যাস গ্রহণের জদ্যা। এ অময়ে তাহাকে 

সতর্ক করার জন্য ধোগীবর যে কথাগুলি বলেন,১ জাধনেচ্ছু 
ব্যাক্তিমাত্রেরই তাহা চিরস্মরণীয়। তিনি বলেন, “বৎস, জেনে রেখো, 
আমাদের নাথযোগসাধনায় যোগ্যতা লাভ করা বড় কঠিন। শুধু 

অর্ধনগ্র হয়ে, জটার ভার মাথায় “নিয়ে ভিক্ষা! ক'রে বেড়ালেই কি 
যোগ হয় ? বুকের মাঝে আগে গ্বালিয়ে নিতে হবে বিশ্বাসের জলম্ত 
আগ্চন--আর এই আগুনই সাধককে সতত এগিয়ে নিযে যাবে তার 

কৃচ্ছুসাধনের পথে, শিব সাষুজ্য ও পরম প্রাপ্তির পথে। দেহ মনের 
চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা হাসিমুখে তাকে সইতে হবে, মৃত্যুকে 
ভালবাসতে হবে-__-তবেই তে! মিলবে সত্যকার যোগ । আসলে এই 
যোগ হচ্ছে-বেচে থেকেও মরে যাওয়!। সাধকের মনের সুক্ষমতম 

ইচছ্বার বিলয় ঘটবে, আর মনের হবে বিয়োগ । তবেই না মহামনের 
সঙ্গে, পরমশিবের সঙ্গে, যোগ স্থাপন। বগুস, এই ভঙ্গুর স্বলজীবী 

দেহটিকে বাঙ্জাতে হবে একতারার মত, আর ভাতে ফুটিয়ে তুলতে 
হবে--নেতি নেতি'র এক অনাগ্ভন্ত স্তর । সাধকের সমগ্র জীবন ও 

সমগ্র সন্তাকে মিশিয়ে দিতে হবে একটি বিন্দুর ভেতর । তাহলে তুমি 
বুঝতে পারছেো-_-এই যোগসাধন নিয়ে কখনো ছেলে-খেল। কর! চলে 

না। আরো! একটা কথা জেনে রাখবে- আমাদের এই তুচ্ছ, 

রক্তমাংসময় দেহের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভগবানের মহাধাম। তাই 
এই দেহের সাধনার ভেতর দিয়েই জস্তাবিত ক'রতে হবে ভার 
জ্যোতির্ময় মহাপ্রকাশ !” ? | 

গোরথনাথ মূলত শৈবমা্গী মহাযষোগী। নাথষোগীদের সাধনার 

প্রধান লক্ষ্য হইতেছে গিবদ্বলাভ করা, মহেশ্বর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া, 

আর এই দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্বরূপ হইতেছে অবিনাশীত্ব--অমরত্ব। 
গোরখনাথ তাই চাহিয়াছিলেন, নাথসাধকের লক্ষ্য হোক্ ইঞ্টের শ্বরূপ 

 ইভিগান জ্যাটিকাদেরিজ. ১৯২৯, হিদন্যা_পৃঃ ৯২ 
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অর্জন-__জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তির মধ্য দিয়! মহেশ্বরের চিরন্তন সভায় 

সে স্থিতিলাভ করুক, পরমশিবে হোক প্রতিষ্টিত।১ | 

লক্ষ্য তো স্থির হইল, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছানোর পদ্থাটি কি? 

কোন. সাধনসোপান বাহিয় নাথযোগী তাহার চরম লক্ষ্য, 'পরম 

শিবত্ে, গিয়। পৌছিবে ? চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা রাজযোগের সাধন 

সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। মন্ত্রযোগের ছুরহুতাঁও 

সুবিদিত। তাই নাথধর্মের নেতারা! জোর দিলেন বিন্দুজয় ও বায়ুজয় 

পদ্ধতির উপর এবং হঠযোগকেই স্থাপন করিলেন সাধনার অতি 

প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সোপানরূপে। ৃ 

কিন্তু গোরখনাথের যোগপস্থ। যে ভারতীয় এতিহ্যের ও পরম্পরাগত 

যোগপস্থার অনুসারী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিন্দুধারণ, বায়ুনিরোধ 

ও মনের বিলয়-_-এই ছিল তাহার যোগসাধনের মূল কথা । “হঠযোগ 

প্রদীপিকা'য় গোরথবাক্যের উদ্ধৃতিতে রহিয়াছে 
মন থির তে] পবন থির 

পবন থির তো বিন্দু থির। 

বিন্দু থির তে! কদ্ধ থির 

বলে গোরখদেব সকল থির। 

এই স্থির অবস্থায় ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রকার পার্থক্যবোধ 

থাকে না, যোগী সাধক প্রাপ্ত হয় সহজ সমাধির তুর্লভ অধ্যাত্বসম্পদ | 

গোরখনাথের এই যোগাদর্শ গোড়র দ্রিকে হঠযোগের উপর নির্ভরশীল 

হইলেও ইহার পরিণতিতে কিন্তু আঙিয়াছে রাজযোগেরই নিগুঢ়সাধন | 

'হঠযোগ প্রদীপিকা'র ভণিতায় আগে হইতেই সাধনকামী নাথযোগীদের 

সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে-কেবলম্ রাজযোগায় হ্ঠবিদ্া! 
উপদিস্যতে, অর্থাৎ, হঠযোগবিষ্থা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়! হইতেছে 

রাজযোগেরই অনুশীলনের জন্য । 

নাখপিন্ধের জীবন্যুক্তিকে পরম কামা বলিয়া মনে করেন, আর এই 

১। ব্বস্কিওর্ রিলিজিয়াস্ কাণ্টস্ : ডঃ দাসখণ্ত--পৃঃ ২১ 
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মুক্তি তাহার উপভোগ করেন রূপাস্তরিত ও আবিনশ্বর দিব্যদেছে | 
সে দেহ “অশুদ্ধ মায়া” দ্বারা অপবিস্রীকৃত নয়, বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তিতে 
উত্ধদ্ধ হইয়া! সে দেহ সুন্মমতর স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে করিতে 
অবশেষে উপনীত হয় পরামুক্তিতে। এই অবস্থায় সিহ্ধদেহ যোগী 
মুক্তিকামী সাধকমাত্রকেই অশেষভাবে সাহায্য করেন, গুরুরূপে 
বিতরণ করেন অধ্যাতা-কল্যাণ। 

গোরখনাথের সিদ্ধসিদ্ধাস্ত পদ্ধতি ও গোরখ সংহিতায় আমর! 

নাথষোগীদের পুর্ণ পরিণতির বিশদ তথ্যাদি পাই। এই পরিণতির 
প্রধান কথা,_জীব শিবে পরিণত হইবে, আর তাহা সম্ভব হইবে 
কায়াসিদ্ধি ও অমরত্ব অর্জনের মধ্য দিয়া ।১ 

“দিদ্ধদেহ যোগী “জীবন্মুক্ত তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও 
নিলিপ্ত। তিনি মৃত্যু ব্যতীতই “পরামুক্ত' হইতে পারেন অর্থাৎ তাহার 
শুদ্ধদেহ লইয়াই জগণ্ড হইতে অন্তহিত হইতে পারেন। ইহ] কায়িক 
মৃত্যু নহে, ইহা গুরুর উপদেশে স্ুুলদেহেরই পরিবর্তন এবং সেই দেহেই 
ইহজগৎ. ত্যাগ। যে মৃত হয় সে মুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। 
পারমুক্তের “দেহপাত" হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য ।**.*"'মৃত্যুপ্রয়কামী 
যোগী গুরুর উপদেশে অশুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেছে পরিণত 

করেন, তণ্ফলে যে দেহ হয় তাহ! “প্রণবতম্ু* (ও'কারদেহ ), ইহ! 
অমৃতপানে চিরসঞ্জীবিত থাকে । প্রণবতনু'ধারী যোগীই 'জীবন্যুক্ত” 

অশুদ্ধ মায়িক জগতে বাস করিলেও তীহার সম্পর্ক শুর্ধস্তরের 

সহিত ।”২ 
এই অবস্থার অপূর্ব বর্ণনা পাই নাথযোগীর এক প্রসিদ্ধ বাণীতে 

জীবিত মরিবা মরি জীয়ব! 

: অমী মহারস ভরি ভরি পিয়ব 

১। জীব খই" শিব. হৈব! প্রাণী--গোরখ বাণী £ ডঃ বড়থোয়াল। 

২। ডঃ কল্যাণী প্রামাণিক $ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাল-পৃঃ ৩০৩ 
রা ৯৩ 



তাবতের সাধক 

নিজের সাধন জীবনে অত্যধিক কৃচ্ছু ও কঠোর তপন্া অনুষ্ঠান 
করিলেও গোরখনাথ তাহার ভক্ত-সাধকদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন 

সাধনার মধ্যপথ | তাহার মতে, মানবদেহ মুক্তির সহায়ক, মানবের 

ইহা শক্রু নর-_-পরম বন্ধু। তাই এই দেহকে অত্যধিক সুখ ব৷ দুঃখ 
দিবার দরকার নাই। এই প্রসঙ্গে এক বাণীতে তিনি বলিয়াছেন-_ 

কন্দর্প রূপ কায়াক। মণ্ডণ 

অবির্৫ধাকাই উলীচোঁ। 

গোরখ কহৈ স্থনৌ রে ভৌদু 
অরগু অমী কত সীচৌ। 

--জীবের কায়া তে স্বভাবতঃই কন্দর্পের মত স্থন্দর, সেটিকে বুথা 

মণ্ডন ক'রে, উল্টে ক'রে কি লান্ড হবে? গোরথ কহেন-হে মূখ, 
কেন অমৃত ধার! দিয়ে অরগু গাছকে শুধু শুধু করছে সিঞ্চন ? 

গোরখনাথের প্রবত্তিত সাধনার এই মধ্যপন্থা সাধারণ মানুষের 

পক্ষে কল্যাণকর হয়, অধ্যাত্মসাধন। তাহাদের কাছে হইয়া উঠে 

স্হনসাধ্য | শুধু তাহাই নয়, তাহার ধর্মান্দোলনে কোনদিনই তিনি 

ব্রাজণ শুদ্র ধনী দরিদ্রের বিচার করেন নাঁই। অবাধ উদার কল্যাণ- 

বোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহার ধর্মীয় আদর্শ ও সাধনপন্থ। ছড়ায়] পড়িয়াছে 
সম্ধজের সর্বস্তরে । যোগীশ্বর আদিনাথকে শিবরূপে জনজীবনে 

গুরোভাগে তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং লক্ষ জক্ষ ভক্ত ও সাধক 

ইহার ফলে উপকৃত হইয়াছেন। সমকালীন সমাজ জীরনের বহুতর 

কালিমাও দুরীভূত হইয়াছে তাহার শৈব সাধনার প্রভাবে ।৯ 
ধোঁগ লাধনার গননচূম্বী শিখরে সিদ্ধাচারধ গোরখনাথ সদ সমাসীন, 

অত্যা্চর্য যোগবিভূতিসমুহও সম্পূর্ণরূপে হুইয়াছে তাহার করায়ুস্ত। 
জার! ভারতের দিকে দিকে যখনই তিনি ভক্তগণসহ পরিভ্রমণ করেন, 

১ খআদিনাথ--হিজ, এটার্নাল আইভিয়েল £ মোহত্ত দিগ,বিজয় নাথ-.. 

নদা্ ইত্ডিয়! পত্রিকা) ৬১ ভিসেঘর”: ০৬৫ 
৮৪ 



মহাষোগী গোরখনাথ 

শিবকল্প মহাযোগীরূপে হন সংপৃজিত--শত শত প্রতিভাধর সাধক 

ত্রানার চরণতলে আসিয়া! ভক্তিভরে আশ্রয় নেয় | - 
মত্ন্যেন্্রনাথের ইচ্ছা ছিল,-_নাথধর্মের শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে 

গোরখনাথ বিরাজমান-থাকিবেন, উদ্যাপন করিবেন ঈশ্বর-নিদিষ্ট জন- 
কল্যাণের মহান ব্রত | গুরুর সে ইচ্ছা! গোরখনাথ পূর্ণ করিয়াছেন, লক্ষ 
লক্ষ নরনারীর বুকে জাগাইয়! তুলিয়াছেন মুমুক্ষার আকুতি, অজঅ্র 
সাধকের জীবনে জ্বালাইয়! দিয়াছেন যোগসিদ্ধির অনির্বাণ শিখ!। 

এবার তাহার নিজ জীবনে আসিয়াছে নাথত্বের পুর্ণতম বিকাশের 
পালা। সেই বিকাশকে সন্তাবিত করার জন্য, পরম শিবন্ধে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার জন্য, এবার ষে তাহাকে সর্বস্ব পণ করিতে হইবে। 

গোরখপুরের নিভৃত সাধন গুহাটিতে বসিয়া সেদিন তিনি এই 
কথাটিই বারবার ভাবিতেছিলেন। কিন্তু সাধনার এই শ্রেষ্ঠতম শুরে 
পৌছিতে হইলে গুরুর উপস্থিতি এবং গুরুর সাহায্য ছাড়া তে! চলে 
না| বন্ধু বুসর পরে আজ তাই শ্রীগুরুর চরণ দর্শনের জদ্য তিনি বড় 

ব্যাকুল হুইয়। উঠিয়াছেন। 

মত্ম্যেন্্নাথের সহিত গোরথনাথের শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল 

নেপালে । তারপর গুরুর নির্দেশে দীর্ঘকাল তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়। 
বেড়াইয়াছেন এবং অনেকদিন উভয়ের সাক্ষা্ড ঘটে নাই। মতম্যে্ 

এখন কোথায় কিভাবে আছেন তাহ! অজ্ঞাত। ভাবিয়া চিন্তিয 

গোরখনাথ শেষটায় নেপালের দিকে পা বাড়াইলেন | 

পশুপতিনাঁথে পৌছিয়াই প্রধান জিদ্ধাচার্দের নিকট তিনি ছুঁটিয়া 

গেলেন, জানিয়! নিলেন গুরুর জন্ধান। হিমালয়ের এক হুর্গম গুহায় 
বসিয়া মৎশ্যেন্দ্রনাথ এতকাল তপন্যারত ছিলেন। সম্প্রতি নেপালের 

বাহিরে কোথায় নাকি আত্মগোপন করিয়া! আছেন। 
ব্যাকুলহুদয় গোরখনাথ বারবার সেবকদের প্রশ্ন করেন, “ভাই, 

তাড়াতাড়ি আমায় বলে দাও, গুরুজী কোথায় কোন্ নিভৃত, নিবাসে 
অবস্থা করছেন। অবিলম্বে ভার সাক্ষাত যে আমার পাওয়া! চাই” 

৮৫ 



স্ারতের লাধক 

সেবকদের অনেকেই মহাষোগী গোরখনাথকে চিনিতে 
পারিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতেছেন না। এক 

রহম্যময় নীরবতা তাহাদের মধ্যে বিরাজমান । 

গুরুর অদর্শনে অধীর গোরখনাথ এবার ক্রোধে ভ্বলিয়। উঠিলেন। 

কঠোরম্বরে দৃণ্তভঙ্গীতে কহিলেন, “আমি গোরখনাথ বারবার 
তোমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি_-গুরুর সন্ধানটি আমায় শিগগীর বলে 
দাও। কিন্ত একি তোমাদের অশিষ্ট আচরণ ! মুখের সামান্য একটি 
কথা বার করতেও এমনতর কার্পণ্য :» 

একজন প্রাচীন সেবক-শিস্ত তাড়াতাড়ি সম্মুখে আগাইয়।৷ আসেন। 
শান্ত দৃঢ়ন্বরে কহেন, “যোগীবর, আপনার প্রশ্ন আমর! ঠিকই শুন্তে 
পেয়েছি । কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাহাধ্য করার উপায় আমাদের 

নেই। গুরুজী মণসেন্দ্রনাথ তার একটি বিশেষ সঙ্থল্প নিয়ে সুদুর 

অঞ্চলের এক গিরি গুহায় গিয়েছেন তপস্যা করতে । তার সন্ধান বলে 

দিয়ে, সেখানকার ভীড় বাড়িয়ে, আমরা তো তার কাজে অথ] বিদ্ব 

উত্পাদন করতে পারিনে |” 

"প্রাচীন হয়ে অর্ধাচীনেরই মত কথা আপনি বলছেন। প্রাণ- 

শ্রিয় শিষ্য গোরখনাথকে দেখলে মতস্তেন্দ্রনাথের আরন্ধ কর্মে ঘটুবে 
বিদ্ব ?”- ক্রুদ্ধন্বরে চীৎকার করিয়! উঠেন গোরখনাথ । 

একটি নবীন শিষ্ের আর ধৈর্ধ রহিলন1। উত্তরে কঠোর ভাষায় 
বলিলেন, *গুম্ুন তবে গোরখনাথ, আপনি গুরুজীর মহ! অন্তরঙ্গ বলে 

যতই দাবী করুন না৷ কেন, আপনাকে তীর তপন্যা-স্থানে যেতে দেওয়া! 

হবৈ না| হ্যা, আরো! একট! কথা । মহাকৌল মত্স্থেন্দ্রনাথ নেপালের 
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য। অবলোকিতেশ্বর জ্ঞানে দেশের সবাই তাকে শ্রঞ্ধ। 
ক'রে, পূজা ক'রে। তীর স্থায়ী সাধন আসন এখানে পাতা রয়েছে-_ 
আর তার তপহ্যার মললজ্যোতি সদ। বিকীর্ণ হচ্ছে এই পবিত্র গুহা 
থেকে । চেচামেচি করে এখানকার শাস্তিভঙ্গ করবেন ন] যেন |” 

এবারে ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন.মহাঘোগী গোরখনাথ, গ্জিয়া উঠিয়া 
৮ 



মহাহোগী গৌরখনাথ 

বলেন, “মুর্খ! তুমি তো! জানোনা, শিষ্য গোরখনাথ যেখানে উপেক্ষিত, 
মত্ম্যেন্্রনাথের কল্যাণমযু হস্ত সেখানে খুজে পাওয়া যায় না। শোন 
তবে, আমি আজ এখানে দাড়িয়ে ঘোষণা করছি--গুরুমহারাজ 
এখানে উপস্থিত না হওয়া অবধি নেপালের আকাশে ক্ষীণতম এক- 

টুকরো মেঘও ভেসে আসবেনা । সার! দেশের উপর পতিত হবে 
অনাবৃষ্টির অভিশাপ ! জলাভাৰে ঘরে ঘরে উঠবে হাহাকার !” 

রোষকষায়িত নয়নে আকাশের দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া 
সিন্দুরচর্চিত ব্রিশুলটি গোরথনাথ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দেন। 
তৎক্ষণাৎ সেখানে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় এক অলৌকিক দৃশ্ ৷ 

' ত্রিশূলবিদ্ধ স্থান হইতে নির্গত হয় লেলিহান অগ্নিশিখা, তড়িৎবেগে 

ধাইয় চলে উর্ধাকাশে । নেপালের পাহাড় ও উপত্যকার উপর দিয়া 
চক্রাকারে ঘুরিয়] দূর দিগন্তে উহ! বিলীন হইয়া যায়। 

তখন ঘোর বর্ষাকাল, আষাঢ়ের জলভয়া! মেঘে সারা গগন ছাইয়! 

আছে। গোরখনাথের ত্রিশুল উদ্ভূত এ অগ্নিশিখায় ইন্দ্রজালম্পর্শে 
মেঘপুঞজ হ্বল্লকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়! যায়। উপস্থিত সাধকদল 
বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই অন্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া! থাকেন । 

এবার গোরথনাথ নিকটস্থ এক পর্বতগুহায় প্রবেশ করেন। নূতন 
করিয়! স্থকঠোর পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের এক সঙ্কল্ল তাহাকে পাইয়া 
বসে। হোমানল জ্বালাইয়া মহাযোগী নিমগ্ন হন গভীর তপন্যায় | 

দীর্ঘ, বারে! বুসরকাল গোরখনাথ এই গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান 

করেন এবং এই বারোটি বুসর নেপালের জনজীবনে আগত হয় এক 

প্রকাণ্ড অভিশাপরূপে। ভোগমতীর উচ্ছুল ন্রোতধার] ভ্রমমে পরিণত 

হয় একটি শীর্ণ জলরেখায়। “পার্বত্য ৰরণাসমূহ একেবারে শুক, কৃপে 
বা সরোবরে এক ফোঁটা! জলের চিন্ দেখ। যায় না। ক্ষেতের সমন্ত 

ফসল অকালে বরিয়া পড়ে, ফসলের বীজ রৌপন করিতে না পারিয়া 

বিপস্গ চাষীর! হু চোখে দেখে অন্ধকার । | 
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ভারতের সাধক 

যোগীবর গোরখনাথের ক্রোধবহিচির ফলেই এই দুর্দৈব, একথা 
দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে দেশের সর্ব অঞ্চলে । লোকের মুখেমুখে 
এই কাহিনী হয় পল্পবিত। অনেকে সভয়ে বলাবলি করিতে থাকে, 
ক্রুদ্ধ গোরখনাথ বারো! বরের জন্য ধ্যান গুহায় উপবিষ্ট হয়েছেন, 
মেঘলোকের দুরস্ত সপ্তনাগিনীকে এনেছেন ম্ববশে,আর এই নাগিনীদের 

কুগুলীর উপর মহাসাধক স্থাপন করেছেন তার ধ্যানাসন। গুরু 
মত্স্যেন্্রনাথ নেপালে ফিরে না এলে এই নাগিনীদের মুক্তু না করলে 
অনাবৃষ্টির অভিশীপ হুর হবে না।5 সার! নেপাল পুড়ে হবে ছারখার | 

অনন্যোপায় হইয়। প্রজার এবার দলে দলে নেপাল-রাজ বড়দেবের 
কাছে গিয়া উপস্থিত হয়। আর্তকণ্টে তাহাদের আবেদন জানায়, 

“মহারাজ, আপনি যে কোন উপায়ে গোরখনাথজীর গুরু. মৎসোন্দ্র- 

গুড়কে তার নিভৃত বাস থেকে ফিরিয়ে আনুন | তীকে দিয়ে গোরখ- 

নাথজীকে শান্ত করুন। নইলে তার রোধ ও অভিশাপের কবল থেকে 

রাজ্যের কারো নিস্তার নেই।” | 
রাজার বৃদ্ধ পিতা মণ্ডস্যেন্দ্রনাথের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য । এই 

সঙ্কটে তহারও স্মরণ নেওয়া হইল। আর পরামর্শের জন্য ডাকা হইল 
রাজ্যের প্রধান আচার্ষকে | ভাবিয়! চিন্তিয়া তিনি কহিলেন, “মহারাজ 

মৎস্যোন্্র প্রভু নিভৃত বাসের সঙ্কল্প নিয়েছেন, এসময়ে তার কাছে সহামরি 

আমদের যাওয়ার বিপদ আছে! তাছাড়া, তার পস্যাস্থান কপোতল 

পর্বতের চারধারে তিনি বিদ্ধ' দিয়ে রেখেছেন। সে বেষ্টনী ডিনিয়ে 

যাবার কারুর উপায় নেই । আমি বলি কি, আপনার! সর্বাগ্রে বাঘাম্বর 

জ্ঞানভাকিনীর পুজা দিয়ে তাকে প্রসন্ন করুন, তবে আর সেখানে যেতে 
কোন ভয় থাকবে না।” 

আচার্ষের নির্দেশমত কাজ করা হয় এবং পুজা হোম সমাপনের 

পর তাহাকে সঙ্গে নিয়! রাজ! বড়দেবের পিতা উপস্থিত হন কপোতলে ! 
গোরখনাথের রোধের কথা, বার বসর নেপালবাসীর অবর্ণনীয় দুখে- 

১। রাইট £ হিস্টোরি অব নেপাল, পৃঃ ১৪০-৪৪ 
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মহাযোগী গোরখনাখ 

কঞ্টের কথা, সমস্ত কিছু তাকে জানানে। হয়। করণার্দ মতস্যেনাথ 
আর কালবিলন্ব ন! করিয়! ভক্তগণসহ নেপালে ফিরিয়৷ আসেন। 

নেপালের মাটিতে তিনি পদ্দার্পন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে দেখ। বায় 
বিস্ময়কর নৈসগিক পরিবর্তন । গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহনে লোকে ত্রাহি 

ত্রাহি রব তুলিতেছো এ সময়ে আকাশের প্রান্তে ধীরে ধীরে জড়ে। 
হইতে থাকে পুষ্ত পুত ঘনকৃষ্ণ মেঘ। স্বল্লকাল মধ্যে শুরু হয় প্রবল 
বর্ষণ, শীর্ণকায়। ভোগমতভীতে আবার নামিয়া আসে দুর্বার জললোত, 

পাহাড়ী ঝর্ণার বুকে জাগে প্লাবনের উচ্ছুলতা, উষর, ক্ষেত খামার 

স্র্গলোকের কোন্ যাঁদুকরের অলৌকিক স্পর্শে সরস হইয়া! উঠে। 
শান্তি ও ন্িগ্ধতার রসে অভিসিঞ্চিত হয় সমগ্র দেশ। 

বর্ষণস্নাত পাহাড়ের গ! বাহিয়! জোতধারা নামিয়া আসিতেছে, 

গোরখনাথের ধ্যানগুহা! হইয়াছে জলে জলময়। বাহজ্ঞান লাভ করিয়! 

যোগীবর হঠাৎ নয়ন উন্মীলন করিলেন । অন্তরে তাহার অপার বিল্ময়। 

একি আশ্চর্ষের ব্যাপার ! এমনটি তে। হওয়ার কথ। নয়। ক্রোধভরে 

তিনি স্বল্পবাণী উচ্চ!রণ করিয়াছেন,__অনাবৃষ্টির অভিশাপ নেপালের 
ললাটে বিরাজ করিবে বারো বগুসর। তাঁহার অন্যথা তে! কখনে। 

ইবার নয়। প্রকৃতি তাহার কিন্করী সদৃশ, যে আদেশ তিনি একবার 
দিয়াছেন তাহ] সে অমান্য করিবে কোন্ সাহসে ? 

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চমকিয়৷ উঠেন গোরখনাথ। সেকি? 
তবেকি এমন কোন মহাষোগীর এখানে আগমন হইয়াছে প্রকৃতি- 
বশীত্বের দিক দিয়া যিনি তাহার অপেক্ষা বেশী শক্তিমান ? 

প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্ তিনি ধ্যানস্থ হন, মানসপটে অমনি 
ভাঙিয়া উঠে গুরুভ্ভী মতস্তেজ্রনাথের মহিময় মুতিখানি। তৎক্ষণাৎ 
উপলব্ধিতে ত্বাজিয় ঘায়--কুপা করিয়। গুরু মহারাজ নেপালে আজ 
আবিভূত হইয়াছেন, সারা দেশকে বাঁচানোর জন্য ছাড়িয়া সিয়াছেন 
কপোতল পাহাড়ের নিভৃতি। মহাশক্তিধর গুরুই তবে গোরখনাথের 
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ভারতের পাধক 

অনাবৃির এই 'বন্ধ' কাটিয়৷ দিয়া মুক্ত করিয়াছেন মেঘলোকের সিদ্ধ 
জলধার1 | 

গুরু আসিয়! সম্মুখে দাড়ান, ন্লেহপূর্ণ স্বরে কহেন “বতস* তোমার 

ব্যাকুলতার জন্যই আমায় এভাবে ছুটে আসতে হলো৷। তোমার প্রাণের 

প্রার্থনা আমি জানি। আশীর্বাদ করি, তোমার সর্বাভীষ্ট এবার পুর্ণ 
হোক ।” 

“প্রভু, আপনার অদর্শনে অধীর হয়ে এ রাজ্যের অধিবাসীদের কত 

কষ্টই না আমি দিয়েছি। কৃপা ক'রে আমায় ক্ষমা করুন 1৮-- 
করজোড়ে নিবেদন করেন গোবখনাথ। 

“বংস, আমি যে জানি, এত সব কিছু ঘটেছে পরমশ্িবেরই ইচ্ছায়, 
তোমার নৃতনতর পঞ্চতপা সাধনের ভেতর দিয়ে আমার আশ্রিত দেশ 

নেপালের ভাগ্যেও ঘটে গেল দীর্ঘদিনব্যাপী এক শোধন ক্রির।। যে 

গ্লানি, ষে পাপ এ রাজ্যে জমেছিলো, তোমার মত রকত্রপ্রতিম সাধকের 

রোষে তা বিনিষট হলো । এবার এ অঞ্চলে হুঃখ দহনের ভেতর 'দয়ে 

এসেছে পরম কল্যাণ। এখন থেকে এই পার্বত্য রাজ্য রক্ষিত 
থাকবে গশুভঙ্কর দেবশক্তি দ্বার), 

“আপনার অশেষ কৃপা, প্রভূ ।” 

“ভুমি যে আমার সন্ধানে এখানে আসবে, এ আমি জানতাম, বস | 

কপোঙ্ল পর্বতের নিভৃতিতে বসে যে পরম বস্তু তোমার জন্য আমি 

১ যোগবলে অনাবৃষ্টি নিবারণ করিক্বা মহাকৌল মতন্তেন্রনাথ জীতিধর্ম 
নিধিশেষে নেপালবাসীদের হৃদয় জয় করেন | নেপালের বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে তিনি 

গুভু অবলোকিতেশ্বর, আর দেখান্কার হিন্দুর। তাহাকে পুজ। ক'ঝে নেপালের 
রস্টকদেবতা জ্ঞানে। আজ অবধি নেপালীরা তীহার উদ্ধারণ-লালার স্মৃতিটি 
শ্রীৰাতৰে রক্ষা করিরা আসিতেছে । প্রতিবৎসর রাজধানী মাঠমণ্ডতি এক 
/ঞনপ্রির শোভাযাত্রা অহথঠিত হয়, শৈব সন্গ্যাসীর! মত্তেন্দ্রের একটি ক্িনফুট উচু 
রক্তবর্ণ প্রতিমা সাড়গ্বরে বহন করেন, রাঁপা এবং সর্দারের] এহ দ্েবমুতির অঙগগমন 
করেন আর রাজতরবারি নিবেদন কর! হয় বিগ্রছের পদতলে । এই শোভাধাাঁটি 
নেপালের বরাত এবং দুখ ও সমৃদ্ধির গোতক, রাঞ্যের ধর্মবৎসরেরও হৃচনা এই 
দিনটি হইতে । জঃ ল্যান ১ নেপাল- ভল্যু ১, পৃই ২১*-১১ 
ও 



সহাযোগী গোর খনাথ 

রক্ষা করে আসছি, আজ তা নিঃশেষে তোমায় দিযে দেবার সময় 

হয়েছে। তবে, তার আগে তোমারও কিছু করিবার আছে। 

“আজ্ঞ। করুন, প্রভু 1” 

'“কৌল সাধনার মহাসিদ্ধি-শিখরে এবার তুমি পৌছুবেঃ শিবতনু 
লাভ ক'রে পূর্ণপ্রজ্ঞায় ও নাথত্বে হবে তোমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তার 
আগে আমার প্রদত্ত কয়েকটি নিগৃঢ় সাধন ক্রিস্ব! তোমায় সম্পন্ন ক'রে 
নিতে হবে, বস।” 

গোরখনাথ আবার ধ্যানগুহায় গিষু' প্রবেশ করেন, গুরুর 

“নির্দেশত ক্রিয়৷ সমাপ্তি করার পরই হন সমাধিস্থ! 

পরদিন সমাধি হইতে ব্যুখিত স্ৃইতেই মহাষোগী দেখিলেল, 
অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে নিয়! মহারাজ তাহার সাধনগুহার অন্মুখে 

শ্মিতহান্ছে দাড়ীইয়া আছেন । 
প্রিয়তম শিষ্য আজ পুর্ণমনস্কাম। প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ 

জ্ঞাপনের পর সবারই উদ্দেশ্যে মণ্স্যেন্দ্রনাথ কহিলেন, “আজ আমাদের 

এক পরম শুভদিন। নাথ-যোগসিদ্ধির ষে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরম্পরাক্রমে 
আমার কাছে এধাবৎ গচ্ছিত ছিল, গোরখনাথকে তা আমি দান 
করেছি। পূর্ণ সামরস্ত, পূর্ণ-প্রজ্ঞ! ও পূর্ণ অদ্বৈতবোধে সে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, লাভ করেছে নাথযোগীদের বহু আকাঙ্কিত সহজ সমাধি! 

বিশবসষ্টির সকল কিছুর.সাথে পূর্ণরূপে সে হয়ে গিয়েছে একাত্মক। এই 
সহজ সমাধির কিছুটা আভাষ আমার “অকুলবীর তন্ত্রে তোমরা 
পেয়েছো। এই পরম অবস্থ! লাভ ক'রে গোরখনাথ আজ হুয়েছে-- 

স্বয়ং দেবী, স্বয়ং দেব: স্বয়ং শিষ্য স্বয়ং গুরুঃ। 

স্বয়ং ধ্যানম্ স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্বত্র দেবতাঃ।+ 

চরণে প্রণত গোরখনাথকে বুকের কাছে গুরু টানিয়! নিলেন, 
মুম্বরে কহিলেন, “বৎস, এই চরম উপলব্ধির পর তো৷ মরদেহে আর 

৯ কৌলজ্ঞাননিণসঃ মতহ্যেন্দ্রনাথ-- সম্পাদন! £ ডঃ প্রবোধ বাগচী, কলিকাতা 

সংস্কৃত পিরিজ নং ৩, অকুল, ক, পৃঃ ২৬ 
৯১ 



তারতের সাধক 

বেশীদিন থাক সম্তব নয়। এখন থেকে সর্ব অস্তিত্ব তোমার থাকবে 

শিবসত্তায় বিধৃত, অল্পকালমধ্যে তোমার তনু হবে শিবসত্তায় বূপারিত। 

সিদ্ধদেহ নাথযোগীর কোন কর্ম থাকে না, বশুস শুধু মুম্ু ও ভক্ত 
সাধকদের কৃপা বিতরণ ক'র৷ ছাড়া |” 

“কিন্তু প্রভূ, আপনি এখন অবস্থান করবেন কোথায় ?' 
“বৎস, নাথত্বের পরম্পরা রক্ষার এক গুরু দায়িত্ব, আহার ছিল। 

আজ সে দায়িত্ব তোমায় আমি অর্পণ করলুম, আমার ছুটি হয়ে গেল। 
এবার আমার অণ্তকট হতে হবে। তোমার প্রতি নির্দেশ রইলো, এখান 

থেকে সরাসরি ভূমি তোমার প্রথম সিদ্ধস্থান গোরখপুরেই কিরে যাও। 
সেই পুণ্য-্থানকে কেন্দ্র ক'রে সিদ্ধ দেহে বিশ্বের সর্বস্থানে স্বেচ্ছামত 

বিচরণ ক'র, সিদ্ধিকামী যোগী সাধকদের ক'র সাহায্য দান. এই এশী 
কর্ম তোমায় উদ্যাপন ক'রতে হবে বারো! বগুসর, তারপর ন্বেচ্ছামত 

ছেদ টেনে দিও তোমার সিদ্ধচার্য জীবনে 1” 

উপস্থিত ভক্ত সাধকের অবাক বিস্ময়ে তুই মহাষে।গাঃ দিকে 
চাহিয়! আছেন, গশুনিতেছেন অমৃতময় কথোপকথন । তাহাদের দিকে; 

ফিরিয়া মতস্যোন্দ্রনাথ কহিলেন, “গোরখনাথের এই সিদ্ধ গুহ1ট১ শুধু 

নেপালবাসীরাই পরম পবিত্র তীর্থরূপে বিরাজ করবে ৮, সার! 

ভারতের মুক্তিকামী নরনারীর কাছেও এটি হবে এক মুক্তিপ্রদ মহা 
জাগ্রত তীর্ঘ।২ শুধু তাই নয়, উত্তরকালে আমার প্রিক্নতম শিষ্য 

গোরখনমাথের নাম অনুসারে নেপাল রাজ্যের অধিবাসীরাও নিজেদের 

পরিচর দেবে গোথণজাতি বলে ।২ 

১. পশ্চিম নেপালে, গোরখনাঁথের সিদ্ধগ্থান এই গুহার অত্যন্তরে আজ 
রক্ষিত রহিয়াছে গোরখনাথের ত্রিশূল, শিল্পা, জীর্ণ আসন, শঙ্খ ও পিতলের 

দীপাধার | গুহার পাশেই প্রতিঠিত গ্রভু, গোরখনাথের এক নাতিবৃহৎ হমোরম 
মঙ্গির, শৈব যোগীদের এটি অবশ্ঠ দর্শনীয়, গুর্থাজাতির কানে এই মনির এক 
অক্ষয় সম্পা । বরেগ্য মহাযোগীর এই নিভৃত ভপত্তান্থলের উপর দিয়! কুলুকুলু 
বুৰে বহিম্ব! চলিয়াছে এক ক্ষুত্রাকায়। পার্বত্য নদী | 

২ ল্যান £ নেপাল--ভল্য ১১ পৃঃ ৬৬ 
কহ. 



মন্াযোগী গোরখনাথ 

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই মহাকৌল মত্ন্যেন্ত্রমাথের 
দেহটি পরিণত হয় একটি জ্যোতির্ময় পিগডে) উর্ধাকাশে উত্থিত হুইয়। 

মুহত'মধ্যে কোথায় তাহা অদৃশ্য হইয়া ঘায়। 

ম্ন্যেন্দের আদেশে গোরখনাথ শেষবারের মত গোরখপুরে আসিয়া 

উপস্থিত হইয়াছেন । গুরুকৃপায় মহাসাধক এখন আপ্তকাম, নাথত্ে পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠিত। এধ্যাত্মজীবনের চাওয়া পাওয়ার পালা । চিরতরে চুকিয়! 
গিয়াছে--এখন কেবল তীহার দেওয়ার পাল কুপাঘন মহিমময় মুতিতে 
“সাধন-মন্দিরে তিনি সমাসীন থাকেন, দিনের পর দিন সেখানে আজিয়' 

জড়ো হয় নাথযোগী ও সিদ্ধিলাভেচ্ছু সাধকের; কখনো গোরখনাথের 

সামান্য একটু দর্শন বা স্পন্দনে, কখনে! ব৷ নিগুঢ় সাধন-নিদে'শের ফলে 
এই মুখক্ু দর্শনার্থীরা হইতেছে রূপান্তরিত গ্চধু গোরখপুরে সমাগত 
সাধকাদের “ধ্যেই নয়, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে, কখনে। সুদুর উত্তর ও 

মধ্যপ্রদেশ, কখনো! পাঞ্জাবে রাঁজপুতানায়, কখনো বা দাক্ষিণাতে 
মহাষোগী5 কলাাণহস্ত হইতেছে প্রলারিত! সিদ্ধির তোরণদ্ব'রে 

দণ্ডায়মান কত সাক ধন্য হইতেছে গোরব-প্রভুত্ব অলৌকিক আনির্ভংবে 
রূপান্ত5, হঈক্ে'ছ তাহার জ্যোতির্ময় সিদ্ধদেহের দর্শনলাভে ! 

এই অপরূপ ক্ুপালীল। অনুষ্ঠিত হইতে থাকে একাদিক্রমে লাবে। 
বঙ্সর ব্যাপিস্ু।। ভারপর ম্রলীল! সম্বরণের চিহ্কিত দিবস এবং 

চিহিত জগ্ট একদিন আসিয়া পড়ে। 

শির্দেশমত আগে হইতেই গোরখপুরের আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন 

মহাযোগার প্রধান যোগীশিষ্য ও পার্ধদের|! | ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন 

কচ্ছ ধিনোধরের ধরমনাথ, পাঞ্জাব টিলামঠের লক্ষণনাথ। জরুরী 

আহ্বান পাইয়। ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়। আসিয়াছেন সিদ্ধাচার্ধ দয়ানাথ ও 

গোগীচশাদ : 'থারাষ্ট্রের গহিনীনাথ এবং বোন্বাইর বিশিষ্ট সাথিকা 
দেকী 'বিমলাঈনাথও রহিয়াছেন ই'হাদের মধ্যে । 
অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সন্মেহে নিকটে আহ্বান করিয়া যোগীবর গোরখনাথ 

৪৩, 



ভারতের .পাধক 

কহিলেন, “একট! বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের সবাইকে আজ আমি 

এখানে আহ্বান ক'রে এনেছি। গুরুকৃপার শ্রেষ্ঠ সম্পদ পাবার পরও এই 
বারো বশুসর জীবদেহে আমি বাস করেছি, গুরুরই নির্দেশে । এবার 
মরলীলায় ছেদ টানতে হবে । আজই মধ্যরাত্রে এই মন্দিরে আমি 
অপ্রকট হবে এ স্ুলদেহের সানিধ্য আর তোমার কখনে' পাঁবে ন|। 

শিল্ষদের কাছে এ সংবাদ যে মর্মান্তিক। বাম্পরুদ্ধ কণ্ে 
গোরখনাথকে তাহার! মিনতি জানান এই সঙ্থল্প ত্যাগের জন্য। কিন্তু 

মহাযোগী তাহাতে কর্ণপাত করেন কই? 

স্নেহ-মধুর কে আবার তিনি বলিতে থাকেন, তোমাদের ভয় 

নেই, সিদ্ধদেহে আমি অবশ্যই বিরাজমান থাকবে৷ এবং সাধন জীবনের 
প্রয়োজন অনুযায়ী তোমর1 আমার দর্শন পাবে, জাহাধ্য পাবে: আর. 
তোমাদের সবার কাছে আমার শেষ অনুরোধ-- নাথধর্মের আদর্শ ও 

শৈব ঘোগসাধনের নিগুঢ় পদ্ধতিটিকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। এ দেশের 
ধর্মজীবন আজ ক্ষয়িষু হয়ে এসেছে, দেবাদিদেব শিবের উপাসনা 

প্রচার ক'রে তাকে পুন্রুজ্জীবিত ক'রে তোল। সার] ভারতের সবত্র 

ছড়িয়ে পড়েছে আমার আশ্রিত ও অনুগামী নাথষোগীর দল, গড়ে 

উঠেছে অজল্স মঠমন্দির। এদের সাহাষ্য নিয়ে নাথ-যোগসাধনাকে 

সব্জনের কল্যাণে দিকে দিকে তোমর। ছড়িয়ে দাও। তোমাদের 

সবার জন্যে রইলেো। আমার অন্তরের শুভ কামনা ও আশীব্ণদ |” 

কথা কয়টি শেষ হইতে ন| হইতেই মন্দির কক্ষ এক স্বর্গীয় সৌগন্ধে 
ও ন্সিগ্ধতায় ভরিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেখ! যায়-_যোগীবর গোরধ- 
নাথের দুল দেহ একটি শুভ্র জ্যোতির্মগুলে পরিণত হইয়৷ গিয়াছে আর 

তাহার মধ্য দিয়া আকারিত হইয়া উঠিতেছে তাহার ল্লোকোত্ুর জিদ্ধ- 

দেহ বা শিবতনু । ক্ষণপরেই সকলের নয়ন সমক্ষে, বাতায়ন পথ দিয়া 

এই সিদ্ধদেহ উর্ধাকাশে কোথায় উধাও হইয়1 গেল।. 
ভক্ত শিষ্যের দল এতক্ষণে বিল্ময়ে হতবাক্ হুইয়। এই দৃশ্ঠের দিকে 



মহাযোগী গোরখনাথ 

নিনিমেষে চাহিয়া ছিলেন। এবার স্মরণে আসিল গুরু বিচ্ছেদের 
বাস্তব সত্যটি । সবাই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন আতি ও কান্নায় । 

অজত্ৰ সংখ্যক নাথপন্থী যোগী ও শৈব সাধক মনে প্রাণে বিশ্বাস 

করেন- _মরজীবনের লীল! সমাপ্ত হইয়া গেলেও যোগীশ্রেষ্ঠ গোরখনাথ 
আজে! বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার কৃপাঘণ দিব্যসত্ব। নিয়া । এই 

বিশ্বচরাচরে সবত্র সর্বস্তরে অবাধে তিনি করেন বিচরণ, সর্বজীবের 
উদ্ধারের জন্য তাহার কল্যাণহস্ত হয় সতত প্রসারিত। বিশেষ করিয়া 

নাথযোগী শৈব ও সাধকদের মতে, মহাযোগী গোরখ-প্রভু যে__ 
ব্বেচ্ছাচারী শ্বয়ংকর্ত। লীলয়াচজরামরঃ। 

অবধ্যো দেবদৈত্যানাং ক্রীড়তি ভৈরবে] যথা ।৯ 

» সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পন্ধতি $ গোরখনাথ। 

৬৫ 
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সারা উত্তর ভারত ব্যাপিয়া তখন শিখগুরু নানকের বিপুল 

প্রতিষ্ঠ', ভক্তিনিদ্ধ মহাপুরুষরূপে চারিদিকে তাহার জয় জয়কার। 

পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা, ধনী নির্ঘন সবাই আসিয়া ভীড় করে তাহার 

কর্তীরপুরের ধর্মসভায় । 

ভোর হইতে ন। হইতেই ভাক্তেরা আসিয়া চক্জীতপ €₹লে সমবেত 

হয়, আরত্তি চলে পবিত্র জপজীর, গীত হুয় আঁণা-কি উয়ার । ভুক্তক্ষণটের 

মপূর বঙ্কারে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। আবার বাত্রির নিস্তব্ধ 

আকাশে ছড়ায় সোঁদার্ ও সোহিলার মর্মস্পর্শী অনুরূন । ঘন ঘন 

উচ্চারিত হয় “ওয়! গুরুজীকি ফতে'-_ভক্ত ও মুমুক্ষদ্দের প্রাণে 

জাঁগাইয়৷ তোলে নিষ্ঠা ও শরণগতির দীপশিখা ! 

সেদিনকার ভনজসভায় এক প্রসিদ্ধ যোগী আসিয়া উপস্িত হন। 

গুরু নানকের সঙ্গে তাহার দীর্ঘদিনের অন্তর্গত! সাদস 'এভ্যর্থনা 

জানাইয়া যোগীবরকে আসন দেওয়া হইল! 

কুশল প্রশ্নাদির পর ঘোগীবর স্মিত হাচ্যে কহিলেন, দলানকজী, এ- 

কথা কিন্তু সবাইকে স্বীকার করতেই হবে আপনার শিষ্যভাগ্য 

চমতকার । শত শত মুমুক্ষু মানুষ জাত্তিক প্রেরণায় উদ্,দ্ধ হয়ে এখানে 

ছুটে আসছে, নিচ্ছে আপনার পরম আশ্রয় । আর কি অদ্ভুত ভক্তি ষ্ঠ 

এই শিষ্যদের। আত্ম-নিবেদনের কি গভীর আকঙক্ষ! ফুটে উঠেছে 

এদের চোখে মুখে । এ দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়োর,? 

«তা বটে, তা বটে”_বলিয়। নানক প্রথমটায় সায় দেন, ারপন্ন 

এই প্রসঙ্গের জের টানিয়া মন্তব্য করেন, “যোগীবর, জাধারগত ক্তদের 

৪৩ 



গুর অঙগদ 

ভাখরসের ফেনাটাই কিন্তু লোকের চোখে বেশী পড়ে। অথচ আসল 
বস্ত্র হচ্ছে ভেতরকার খিভানো রস। সব আধারে এ রস পাওয়া যায় 

না, আর তা স্বচ্ছ ও স্ন্বরও সব সময় নয়.» 

নানা সেকি কথ।? আপনার মত মহাত্মার চেল। এর! | এদের 

শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় কাকি থাকবে কেন? ত!কি কারে হয়?” 
“থাকগে এসব কথা । যোগীবর, আপনি কিন্ত এবার অনেকদিন 

বাদে এলেন আমাদের আশ্রমে । যদি এসেছেনই, কৃপা ক'রে দ্ু'চার 

দিন থাকুন, আমাদের সেবা গ্রহণ করুন|” 

“বেশ, বেশ, আপনার ঘেমন অভিরুচি তাই হবে”__সানন্দে 
সম্মতি জানান মাননীয় অতিথি । 

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই নানক এক অদ্ভুত বেশ ধারণ 
করিয়া! যোগীর সম্মুখে আসিয়। দাড়ান । ভক্ত ও সেবকেদা তো গুরুর 

এই বেশভূষ! দেখিয়! হতবাক | পীত রং-এর আলঘাল্লা ত্যাগ করিয়' 

তিনি পরিয়'ছেন ছিন্ন মলিন বাস। হাতে এক শাণিত কৃপাণ । আর 

পাশে দাড়াইয়] লক্ষঝন্ষ করিতেছে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর। 
সকলেই বলাবলি ক'রে, কে জানে গুরুর আজ কি এক খেয়াল 

হইয়াছে-_সখাইকে সঙ্গে নিয়া শিকারের উদ্দেশে রাবীর ভীত কে'ন্ 

এক গনভভর অরণ্যে তিনি বাইবেল ৷ 

যোগী স্রগ্ন দৃষ্টি হা।নতেই পানক আগাইয়া আসিরা মৃদন্বরে 
কহেন, “অজ এক অভিনয়ে জন্য তৈরী হয়ে এসেছি, তাইতো 
শিকারীর মত এই সাজ। চলুন আমার সঙ্গে বন ভ্রমণে । সেখানে 

আপনাকে দেখাবো, ভক্তদের মধ্যে প্রকৃত শরণাগতি আছে ক'জনার ? 

গুরুগতপ্রাণ হবার ঘোগ্যতাই বা রয়েছে কা'দের ?” 
ষোগীর ওতসুক্যের অবধি নাই, মহা উৎসাহে তখনি নানকের সঙ্গে 

বাছির হইয়া পড়েন। দর্শনার্থা ও ভক্তদের সংখ্যা আশ্রমে নিতান্ত কম 

নয়, তাহাদের অনেকেই আগাইয়। আসেন গুরুর কাণ্ড দেখিতে । 
ক্ষণপ্রেই প্রকাশ পায়, গুরু নানক 'আজ শিকারে বাহির হইবেন, 

ভাঃসাঃ(৭)৭ ৯৭ 



ভারতের সাধক 

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবেন অরণ্যাঞ্চলে। কিছু সংখ্যক ভক্ত শিষ্য 

সোৎ্সাহে প্রস্তুত হন তাহার অন্ুুগমনের জন্য, আর একদলে দেখা! 

ষায় বিপরীত মনোভাব। তীহারা ভাবেন, গুরু পারের কাগারী, 

অধ্যাত্ব সাধনার ধারা নামিয়া আসে ত্রাহারই মহাঁজীবনের উৎস 
হইতে । এভাবে সাধারণ এক শিকারীর বেশে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন 

তিনি ঘুরিবেন ? তাছাড়া, প্রেমিক সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া 
নাঁনক্জী সবত্র খ্যাত! সেই মহাসাধক ঘাইবেন শিকারে? করিবেন 

পণ্ড) হত্য। ? এ কেমন কথা? 

একদল্ সন্দিপ্ধচেতা লোক তখনই নিঃশবে সেখান হইতে সরিয়। 

পড়ে, অ:র কিছু সংখ্যক কৌহুতুলী ভক্ত ও অন্তর শিষ্য নানকের 
সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হযু। : 

যাত্র। শুর করার আগে গুরু কহেনঃ “তোমরা দল বেধে আমার 

সঙ্গে চলেছে, ভালই । কিন্ত একটা সর্ত সবাইকে পালন করতে 

হনে । কারুর সঙ্গে একটা কাণাকড়িও ব্লাখা চলবেনা, যতক্ষণ আমার 

ঞই এন জ্রমণ সমাপ্ত না হয়।” 

এ সত সবাই সানন্দে মানিয়া নেন! অভ্যাগত যোগী ও নিজের 

ভক্ত শিষ্যদের নিয়। নানক শুরু করেন তাহার পথ-চল।। 

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা যায়, পথের আশে পাশে অজল্প 
তাত্মুদ্রা ছড়ানো রহিয়াছে । জনহীন এ অরণযো এগুলি কোথা 

হইতে আসিল ? এ বড় আশ্চরধের কথা। 

তাৎপর্য বুঝিতে যোগীর কিন্তু দেরী হইল ন]। মৃদুশ্বরে গুরুনানককে 

কহিলেন, “বুঝতে পার্ছি, এ আপনারই সিদ্ধাইর খেলা, নইলে দুর্গম 

জনমানবহীন স্থানে এত পয়স৷ কে শুধু শুধু ছড়িয়ে রাথতে ষাঁধে ? 

নানকের মুখে ফুটিয়] উঠে স্থিত হাসির রেখা। মৃদ্ম্বরে ধোগীকে 

বলেন, «আপনার ধারণা ঠিকই, কিন্তু এখনি কাউকে কিছু বল'র দণ্কার 

নেই। এগিয়ে চলুন, আর চুপ ক'রে ঘটনাবলী শুধু লক্ষ) করে যান |” 
ক্ষণপরেই দেখ যায় সজীদের কয়েকজন পি: নে পড়িয়া নিবিষ্ট মনে 

উট” 



গুরু অজদ 

তাম্্র মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিতেছে। ঝুলি ভতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্জে 
সবার অলক্ষ্যে দল ছাড়িয়া তাহার চলিয়। যায়। 

নুরে! কিছুটা দূর অগ্রসর হওয়া গেল। সেখানেও আর এক 

বিল্ময় । বমপথে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ব্ুসংখ্যক রূপার টাকা । এগুলি 

কুড়ানোর পর আর একদল অনুগামী ভক্ত গোপনে হঠাৎ রিয়া পড়ে। 
নানক ও যোগীবর টভয়ে বিনিময় করেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি । 

সঙ্গীদের নিয়া গুরু আরো আগাইয়। চলেন, অরণ্য ক্রমে আরো! 

গভীর হইয়া! উঠে। এবার পথপার্থে চোখে পড়ে থরে থরে সাজানো 

সোনার টাকা । শিষ্য সেবকদের অনেকেই অতিমাত্রায় লু্ধ হইয়া 

উঠে। গুরু সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইতেই পিছন হইতে এগুলি 
তাহারা তাড়াতাড়ি ঝুলিতে ভরিয়া তোলে । তারপর স্বষোগমত পিছন 

ফিরিষু। ছুটিতে থাকে গুহের দিকে । 
এবার নানকের সঙ্গীদলে অবশিষ্ট রহিয়াছে গুটিকয়েক অন্যরজ 

শিষ্য । ইহাদের উদ্দেশ করিয়! গুরুগন্ভীর স্বরে তিনি কহেন, “প্রভু 

অলখ পুরুষের মহ] অনুগ্রহ যে তোমর1] কেউ অর্থের মোহে পন্ডিত 

হওনি। কন্তু এবার একট কথা পিশেষভাবে ভোমাদের স্মরণ 

রাখতে খলি' | সম্মুখে তোমাদের আঁজ এক অগ্নিপরীক্ষা এ সময়ে 
আর্মি ধে আদেশ করবো, তাই নিধিচারে পালন ক'রতে হবে 1৮ 

বনের অভ,ন্তর ভাগে আগো কিছুট। প্রবেশ করিতেই দেখা গেল, 
সৎকার করার জঙম্ত একটি মৃত খ্যক্তিকে সেখানে আনদর়ন করা 
হইয়াছে। শবদেহের আপাদমস্তক শ্বেত শুভ্র বন্ত্রে আবৃত | আনুষ্ঠানিক, 
জি'শসপত্র ইতন্তত ছড়ানো রহিয়াছে, কিন্তু কাাকাছি কোথাও কোন 

জনমানখ দেখ। যাইতেছে ন]। 

[নকটে যাইতেই শবদেহের তীব্র হ্্গন্ধ নাকে আসিল। বোবা 
গেল, কয়েকদিন হয় এখানে উহ। পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । এবার 

শুরু হইয়াছে পচনক্রিয়া |: 

বিশ্মিত হুইয়! সবাই বলাবলি করিতে থাকেন, শবদেহটি ফেলিয়া! 
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রাখিয়া! আত্ীয় স্বজন কোথায় অদৃশ্য হইল? এখানে বাঘ ভালুকের 

উপদ্রব যথেষ্ট, হয়তে। হিংশ্র পশুর তাড়া থাইয়াই সবাই পলাইয়াছে, 
ভয়ে আর ফিরিয়া আসে নাই। 

বন্ত্াচ্ছাদিত শবদেহের দ্বিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নানক 

কহিলেন, “তোমাদের ভিতর এমন কে আছে, ধে আমার আদেশ মত 

এই শবের মাংস ভক্ষণ ক'রতে পারে ?” | 

গুরুর প্রস্তাব শুনিয়া সেবকেরা তো! সবাই একেবারে হতবুদ্ধি । 
প্চা মৃতদেহ, দুর্গন্ধে যাহার ভূত পালায়, তাহা ভোজন করিতে হবে ? 
একি কীভতুস প্রস্তাব ! গুরু কি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ? নতুবা 
এমন কথা তাহার মুখ দিয়া কেন বাহির হইবে ? পুতিগন্ধমএ্ শব 
ভক্ষণের মধ্যে তে আধ্যাত্মিকতার কিছু নাই। তাছাড়া, গুরু নাঁনকের 

কাছে শিষ্যের। সবাই এযাব ভগবংপ্রেম ও জীবপ্রেমের প্রশস্তিই 

শুনিয়া আসিমাছেন। এ ধরণের অঘোরপন্থী প্রিয়ার €থাতো 

কখনে শুনেন নাই । তবে? 

কঠিন পরাক্ষায় যাহারা এযা৭€ উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছেশ, গুরুর 

কাছে সাধন নিয়া দীঘকাল রহিয়াছেন, তাহার চতদণে আত্মানবে তি 

সেইরকম জনকয়েক শিষ্যই নানকেত পাশে দণ্ডায়মান ' শুরুর এই 

অভাবনীয় প্রস্তাবের কথ। শুশিয়৷ সবাই নত মন্তঞ্চে ভাবে তেন 

যোগীবর 'এতক্ষণে মুখ খুলিলেশ । কহিলেন, “নানকজী, আপনার 

এ আদেশট। যেন বড় বেখা কঠোর হয়ে যাচ্ছে । যে সব একনিষ্ঠ ভক্ত 

প্রাণ দিতেও দৃক্পাত করে না, ন্যক্কারজনক কর্মে লিপ্ত হণে তারাও 
' একটু ইতস্তত করবে বই “ক!” 

“যোগীব€ ! গুরুর জন্য, ধর্মের জচ্ঠ যার। সবন্থ পণ ক'ঞ্জে তারাহ 

হচ্ছে প্রকৃত শিখ। পরমপ্রাপ্তর যোগ্য আধার তাখা। শাদের 

চেনবার এন্ঠই আজকের এ পরীক্ষা । আমার এ আদেশ আদ আমি 
ফিরিয়ে নিচ্ছিনে ।৮_ দৃঢ়কণ্ে উত্তর দেন নানক । 

একনিষ্ঠ শিষ্য লহিন। অদূরে ধাড়াইয়। এতক্ষণ সব শুনিতেছেন। 
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এবার নিঃশব্দে আগাইয়া' আসিয়! নানকের চরণে প্রণাম নিবেদন 

করিলেন, যুক্তকরে কহিলেন, “গুরুজী, এ দীন ভৃত্য আপনায় আদেশ 
পালন করতে সদাই প্রস্তুত। বলে দিন, শবদেহের কোন দিকট। 

প্রথমে আমি মুখবিবরে পুরবো। পদদ্য় না মন্তক ? 
সঙ্গীরা তড়িৎস্পুষ্টের মত চমকিয়ী উঠে। ভক্ত লহিন। কি উন্মাদ 

হইয়া গিয়াছে? 

নানক শান্তস্বরে আদেশ দেন, “বস লহিন?, মৃতদেহের মধ্যভাগ 

অর্থাৎ কোমর থেকেই তুমি ভোজন শুরু কর।” 

লহিন1 নিবিকার চিন্তে সম্মুখে আগাইয়া আজেন। মুখ নীচু করিয়া 
বন্জাচ্ছাদিত শবদেহে সবে কামড় বসাইয়াছেন, হঠাৎ ঘটিল এক 
অবিশ্বান্ অলৌকিক কাণ্ড! অসহনীয় পৃতিগন্ধ সেই মুহূর্তে দূরীভূত 
হইয়] গিয়াছে--আর পচনশীল মুতদেহ পরিবতিত হইয়াছে উপাদেয় 

ভোজনদ্রেবো। 

বন্ধের আচ্ছাদন অপসারণ করিতে ই দেখা গেল-_থরে থরে দেখ!নে 

সভ্জিত রহিয়াছে বনৃতর রসনাতৃপ্তিকর ফল ও দুগ্ধজাত ভোজনদ্রব্য। 
এ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে অভিভূত 
হইয়া! গিয়াছেন | | 

নানক এবার লহিনাকে নিকটে আহ্বান করেন, শিরে হাত দিয়া 

প্রসন্ন মধুর কণ্ে কহেন, “বস, আমার আজকের পরীক্ষায় তুমি 
সগোৌঁরবে উত্তীর্ণ হয়েছে । দুল ভ ভক্তির উদয় হয়েছে তোমার সাধন- 

জীবনে, একৈকনিষ্ঠা নিয়ে গুরুর সন্তায় ভূমি নিজেকে করেছে! বিলীন । 
হাঁ, তুমিই হুচ্ছে! প্রকৃত “শিখ'। গুরুর প্রতি এই নিষ্ঠা ও এঁকাবোধ 

তোমায় পৌছে দেবে সেই পরম এক'-এর, সেই অলখ, নিরগ্রনের, 

কালজয়ী মহাসত্তায়।” 
যোগীবরও এবার আনন্দে উচ্ছুসিত হুইয়! উঠিয়াছেন। প্রশংসমান 

দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্তের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “নানকজী, লহিনার 
মত গুরুগত শিষ্য যে কোটিতে গুটিকয়েক, তাতে সন্দেহ নেই। তার 
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একট বৈশিষ্ট্য আমার চোখে বড় হয়ে ধর! দিয়েছে--গ্ুরুধ্যান ও 
গুরুসেবার মধ্য দিয়েই সে লাভ করেছে তার সাধনার সিদ্ধি। গুরুর 

দেহ ও মন, স্থুল ও সুন্মম এই দুই অজের সাথেই ঘটেছে তার সাধুজ্য। 
আপনার অবর্তমানে, মণ্ডলীতে এমন সাধক ও শিষ্যকেই আপনি গুরুর 
পদে সম'সীন করে যান, যে হবে আপনারই স্বরূপ বিশেষ 1” 

ধীর প্রশান্ত কে নানক উত্তর দেন, “ষোগীবর, আপনার অন্তৃষ্টি 
একটুও ভূল করেনি, আপনি ঠিকই বলেছেন, লহিন1 আমারই অঙ্গের 
অংশ- অঙ্গদ ! আজ থেকে এই নামেই সে অভিহিত হৰে । শিখদের 

ভবিষ্যৎ গুরুরূপেও এখন থেকে সে হুয়ে রইলো চিন্তিত :” 

উপস্থিত সকলের উল্লাস ও জয়ধ্বনির মধ্যে নানক অহ:দকে পরম 

শ্লীতিভব্লে আলিঙ্গনাৰদ্ধ করেন, জানান আন্তরিক আশির্বাদ 

সঙ্গী ভক্তদের দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কণ্টে গুরু আবার কহেন, 
“তোম্র! সবাই ন্মরণ রেখো-_ লহিনার যে নব নামকরণ আজ হলো, 
আমার অঙ্গ-স্বরূপ বলে যে অঙ্গীকার আমি করলাম, তার পেছনে 

আচ গুরুসেবা ও আত্মত্যাগের এক দীর্ঘ ইতিহাস। চরম পরীক্ষা 

তাকে দিতে হয়েছে বারবার, কৃতকাধও সে হয়েছে পুণ মর্ধাদা নিয়ে। 

নিজের আত্মা ভমান নির্ম,্র' কৰে গুরুময় সে হয়ে উঠেছে। তাইতো 
অর্জন করেছে তার গুরুর স্বরূপ | আমার শিখের1 সবাই ষেন আমার 

প্রিয় অঙজদ থেকে এই শিক্ষাই যুগে যুগে লাভ ক'রে ।” 
অজদের গুরুপ্রাপ্তি, তাহার শরণাগতি ও পিদ্ধির কাহিনী গুধু 

শিখ সম্প্রদায়ে নয়, সমগ্র ভারতের অধ্যাত্*স-পিপাস্্ব মানুষের কাছে 
চিরম্মরণীয় হইয়! রহিয়াছে । 

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্'ম মাটেডি-সরাই। 
এখানকার এক জতি সাধারণ বণিকের ঘরে ১৫০৪ ধুষ্টান্যে জন্মগ্রহণ 

করেন দ্বিভীয় শিখগুর অজদ ! পিত। ফের ব্যবসায়ীর বৃত্তি নয়া - 

থাকিলেও সত ও পরোপকারী বলিয়া গ্রামে তাহার স্বনাম ছিল। 
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আর মাতা দয়া-কাউর ছিলেন সরলত1 ও পবিত্রতার প্রতিমুতি। ধর্ম 
কর্মে, ব্রত পার্ধণে তাহার উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। শিশু পুত্র 

লহিনা এক শুভ যোগে মাতার কোল আলো করিয়া ভূমিষ্ঠ হন, 
বণিকগুহে সেদিন আনন্দের বান ভাকিয়। উঠে। 

গ্রামের বিভ্ভালয়ে পাঠ শেষ হওয়ার পর লহ্িনাকে পিতা তাহার 
বৈষয়িক কর্মে নিয়োজিত করেন । পুত্র ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন। 
এবার তাহাকে গৃহস্থীতে প্রবেশ করানো দরকার । ফের ও দয়া-কাউর 
পুত্রের বিবাহের জন্ বড় ব্যস্ত হুইয় পড়েন। স্থানীয় এক চাষীর 

কন্য। খিবি বড় স্থলক্ষণযুক্তা, তাহাকেই বরণ করা হয় পুক্সরৰধূরূপে । 

যথাকালে লহিনার স্ত্রী পর পর দুইটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন; 

নাম তাহাদের দাস ও দাতু। 

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় নিজগ্রামে লহিনা বেশীদিন বাস করিতে পারেন 

নাই। দুর্ধর্ষ মুঘল ও বেলুচিদের আক্রমণে মাটেডি-সরাই এক সময়ে 
বিধ্বস্ত হয় এবং পত্রী থিবি ও পুত্র ছুইটিকে নিয়া লিন! অমৃতসর 

জেলার খাদুর নামক এক গ্রামে আসিয়। আশ্রয় নেন। নূতন করিয়া 

এখানে শুরু হয় তাহার সাংসারিক জীবন । 
নূতন পরিবেশে আসার পর হইছে লহিনার জীবনে এক বড় 

পরিবতর্ন দেখা দেয়। দেবদ্িজে ভক্তি তাহার অতিমাত্রায় বাড়িয়। 
উঠে ৷ বিশেষ করিয়! দেবী ভ্বালামুখীর প্রতি তাহার নিষ্ঠা হয় প্রগাঢ় । 
প্রতি বংসর দেবীপক্ষ উপস্থিত হইলেই লহিনা গ্রামের একদল ভক্ত 

নরনারী সঙ্গে নিয় ভ্বালামুখীতে গিয়া! উপস্থিত হুন। মায়ের বেদীতলে 

শ্রদ্ধাভরে পুষ্পাগ্তলি দেন, আর দুই পায়ে ঘুঙর পরিয়া উৎসব প্রার্জণে 

প্রাণমন ঢালিয়া নৃত্য করেন। পরোপকারী স্থুগৃহস্থ ও ভক্তসাধক 

বলিয়া শুধু থাদুরেই নয় আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামে তিনি 
স্থপরিচিত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠেন । 

সামান্য একটি ঘটন। বা সামান্য একটি কথা কোন কোন জময্ষে 
মানুষের জীবনে হইয়া উঠে অসামান্থ, আনিয়া দেয় সুদূরপ্রসারী 
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পরিবর্তন। ভক্ত লহিনার জীবনেও এমনি একটি ঘটনা সেদিন ঘটিতে 
দেখ] যায়, যাহার ফলে সমগ্র জীবন তাহার রূপান্তরিত হুইয়| উঠে। 

রাত্রির তখন শেষ যাম। কি কারণে ঘুম ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় লহিন! 

শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন। গুল! তিথির বাঁকা টাদ আকাশের গায়ে চলিয়া 

পড়িয়াছে, বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতেছে মৃদু মধুর বায়ু হিল্লোল । 

হঠাৎ লহিনার কাণে আসে ভজনের অপূর্ব স্থরলহরী ৷ বুটিরের 

অদূরেই ভক্ত যোধার বাঁস। প্রায়ই 'এমনি সময়ে, যখন গ্রামের সবাই 
অঘোরে নিদ্রা যায়, নিজ কৃত্যাদি সারিয়া তিনি শুরু করেন পবিত্র 

ভজন । কিন্ত্রু এমন মধুর, এমন প্রাণরস-উত্সারক ভজন তো! লহিনার 

কাণে কোনদিন প্রবেশ করে নাই ! হৃদয় তন্ত্রীতে পশিতেছে এ শ্বগীয় 
ঝঙ্কার, আর সমগ্র সত্তাকে আকর্ষণ করিতেছে অমোঘ শক্তিতে । 

হুয়ার খুলিয়া লহিন৷ অঙ্গনে গিয়া দাড়ান, স্পষ্টতর ভাবে কাণে 

আসে ঘোধার প্রাণগলানো অপূর্ব সঙ্গীত। ভক্তিরসাপ্ুত এই সঙ্গীতের 
ুঙ্ছন! লহিনার চেতনাকে দিব্যভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়া তোলে! সাধক, 

যোধা আবেশভরে গাহিতেছেন-__ 

স্মরণ কর, ভজন কর, সেই পরম প্রভূকে, 

চিরস্থখ আর চির আনন্দের 

উত্সরূপে নি রষ্পেছেন বিরাজিত । 

ওগো, তুমি যে প্রমত্ত হয়েছে৷ লে'ভে-_ 

ডুবেছো পাপের পঙ্কে, 

তাইতে] মর্ছে। তিলে তিলে এমন ক'রে 
চরম দুঃখের এই দহনে | 

পাপের পথ চিরতরে ছেড়ে দাও, 

আর ঝাপ দেবার আগে গ্ভাখো৷ তাকিয়ে । 

এমনি করে ঢালে পাশার দান 

যেন প্রভুর হাতে না হয় তোমার পরাজয়, 

বরং--জিনে নিতে পারে! পরমধন । 
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ভক্তপ্রাণের আকুতি-ভর1 সামান্য কয়েকটি গানের চরণ, লহিনার 

মর্মমূলে আনিয়। দিল নূতন চৈতন্যের আলো, নূতন দিগর্শন | 
ভোর না হইতেই আকুল হইয়া তিনি ছুটিলেন যোধার গৃহের দিকে । 
প্রেমভরে তাহাকে-জড়াইয়৷ ধরিয়া কহিলেন, “ভাই, কোথায় পেলে 

তুমি এমন দেহ-মন-প্রাণ উতলকর! অপরূপ ভজন সম্পদ ? কে করেছে 

এ অপূর্ব বস্তু রচনা! ? কে শিখিয়েছে তোমায় € 

“ভাই, এ যে আমার গুরু বাবা-নানকের রচন1। গ্রাণে।ৎসারিত 

এই অপূর্ব ভজন নিজে তিনি আমায় যত্ব করে শিখিয়েছেন । আর এই 

সদগুরুর শরণ নিয়েই যে আমি বেঁচে আছি। আছি পরম আনন্দে” 

যোধা বলেন কৃতজ্ঞতার স্তরে । 

লিনা কীদিয়! পড়েন, কাতর কণেঁ মিনতি জানান, “কোথায় 
থাকেন তোমার আশ্রয়দাত' এই মহাপুরুষ ? কাল রাতে তোমার 

ভজন শোনাবার পর থেকেই আমি যেন পাগল হয়ে উঠেছি। প্রাণ 

আমার ছটফট করছে । ভাই, শিগগার তাকে একবার দর্শন করিয়ে 

আমার তাপিত চিত্ত শীতল ক'র।” 

যোধা সানন্দে রাজী হইলেন। কহিলেন, "জ্বালা-মুখীর পথেই 

তে পড়ে কতা রপুর, যেখানে বাবা নানকের আখড়া । বরাবরের মতো 

এবারও তো! তুমি দেবী দর্শনে যাচ্ছো । বেশতো, কতারপুরে দুদিন 

থেকে আমার গুরুকে দর্শন করে যেও ।”? 

প্রস্তাবটি লহিনার মনে ধরিল। কিছুদিনের মধ্যেই দলবল নিয়া 
চলিলেন স্বালামুখীর উদ্দেশে । পথেই সেই কতারপুর। লহিনা 
সবাইকে ডাকিয়া কেন, “রাবী নদীর তীরে; নিজের আশ্রম ভবনে 

অবস্থান করছেন প্রভূ নানক--এ অঞ্চলের এক বিখ্যাত সিদ্ধ 

মহাপুরুষ । ভাবছ, সবাই মিলে তাকে দর্শন ক'রে আসি। তারপর 

জ্বালামুখীতে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবে! দেবীর .চরণে। এক যাত্রায় 

আমাদের দুটি বড় সফল লাভ হবে। কি বল তোমরা ? 
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এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কি আছে? সবাই মিলিয়া উপস্থিত 

হইলেন নানকের আশ্রমে । 

অর্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ দরব1রে বসিয়া! আছেন। 
অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিশ্য ভক্তি-আগ্লত কে গাহিয়া চলিয়াছেন পরম- 

প্রভুর স্তবগান। মর্দানার রবার হইতে উৎসারিত হইতেছে স্থমধুব 
স্বর মুছন্না। ভক্ত শ্রোতাদের প্রাণ মন স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর । 
উর্ধারিত এক ভাবলোকে সবাই যেন বিচরণ করিতেছেন । 

এই অপূর্ব পরিবেশে অদূরে উপবিষ্ট এই মহাপাধকের সম্মুখে 
দাড়াইয়া লহিন1 একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। ভজন থামিয়। গেলে 

সকাতরে পত্ভতি হন নানকজীর পদতলে । সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন 

নিজের মনস্তাপের কথা, আতির কথা। প্রার্থনা জানান, “প্রভু, 

ংসারের দহন জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, কৃপা ক'রে আপনি 

আমায় উদ্ধার করুন। চরণে আশ্রয় দিয়ে করুন জীবন রক্ষা ৷! 

পরম স্সেহে বাবা নানক তাহাকে আলিঙলগনাবদ্ধ করেন, খু'টিয়া 

খু'টিয়৷ কে ন নানা প্রশ্ন. জানিয়া নেন তীহার জীবনের সকল তথ্য! 
তারপর শান্তন্বরে কহেন, “বস জ্বালামুখীতে যাবার সন্কল্প নিয়ে 

এসেছো, এখন বপং সেখানেই তুমি যাও। পরে স্বিধামণ আবার 

আমার সঙ্গে সাক্ষাণ্ড ক'রো ৷” 

“প্রভূ, ষে জ্বাল! নিয়ে প্রতিবসর জ্বালামুখীতে যাই, আজ তা 

নির্বাপিত হয়েছে আপনাকে দর্শন ক'রে । সেখানে যাবার আকাঙক্ষা 

হয়েছে একেবারে অন্তহিত। এখন থেকে আমি আপনারই চরণ- 

প্রান্তে পড়ে থাকতে চাই, আপনার সেবায় এই দেহ-মন-প্রাণ দিতে 

চাই বিলিয়ে ।” 

বিস্মিত তীথ'সঙ্গীদের কাছে লহিন। নিজের এই সিদ্ধান্ত জান হিয়া 

দেন, ঝুলি হইতে নৃতন কেনা ঘু$র জোড়া তুলিয়া নিয়া বলেন, “দেবী 
জ্বালামুখীর বেদীর সামনে এই ঘুঙ,র পরে আমি নৃত্যগীত করি প্রতি 
বশুসর। আজ এর প্রয়োজন আমার কাছে ফুরিয়ে গেছে । তাই শুধু 
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দ্বালামুখীতেই নয়, খাদুরে নিজের ঘর সংসারেও আর আমি ফিরে 

যাচ্ছিনে |” 

সঙ্গীরা মহ! ব্যস্ত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন, “সে কি 

গো, ঘরে যে তোমার স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছে, আরো রয়েছেন বৃদ্ধ মা 

বাপ। তাদের ফেলে রেখে তৃমি সাধু হয়ে যাবে ? একি কথা বলছো, 

লহিনা1? তাছাড়া, জালা মুখী তীর্থে যাবে ৰলে তুমিই সবাইকে নিয়ে 

এসেছো) এখন তাদের ছেড়ে গেলে যে তোমার পাপ হবে। না-ন। 

এমন পাগলামী তুমি করে ন1।” | 

“ষে সুখ, ঘে আনন্দের জন্য জীবন-ভর এত ছোটাছুটি . করা, তা ষে 

আমি কর্তারপুরে এসে পেয়ে গিয়েছি ভাই। তৰে শুধু শুধু হেথায় 

সেথায় ছুটাছুটির প্রশ্ন আর ওঠে কোথায় ?”-_হাসিয়৷ উত্তর দেন 

লহিন1। 

যুক্তিতক” ব'দবসা সব ব্যর্থ হয়_-লহিনাকে টলানো যায় না । সঙ্গী 

গ্রামবাসীবা বিরক্ত হইয়। নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে প্রস্থান করে। 

রু তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন, লহিনার 

তাই আনন্দের অবধি নাই। মনপ্রাণ দিয়া বাবা-নানকের সেবা 

করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন প্রবীণ ভক্ত শিহ্যাদের সঙ্গে । 

নানক স্ুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাহার দুর্বার, তাই 

দিনরাত আশ্রমে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আগমনের বিরাম নাই। 

দরবার আর লঙ্গরথানায় লোকজনের ভীড় সদা লাগিয়াই আছে। 

এই ভীড়ে লহিন! মাঝে মাঝে খেই হারাইয়া ফেলেন, নিজেকে কোথাও 

যেন খুঁজিয় পান না। 

কাজকর্ম, ধ্যান ভজনের ফাঁকে ফাকে তাহার মনে জাগে কত রকমের 

প্রশ্ন, কত কাতর প্রার্থনা। নবাগত ভক্ত তিনি-_দীনাতিদীন । বাবা- 

নাঁনকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ কর! বনু প্রাধিত কৃপা লাভ ক'র! তাহার 

পক্ষে কতটা সম্ভব কে জানে? অন্তরে প্রবল আকাঙক্ষা!_ অৰসর মত 

বাবার শ্রীমুখনি:স্থত তত্বকথ! গুনিবেন, গ্রহণ করিবেন সাধন নির্দেশ। 
১০৭ 



ভারতের সাধক 

কিন্তু এই ভীড়ের ভিতর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সম্ভাবনাই ষে 
তিনি দেখিতেছেন ন1। তবে উপায় ? কি গতি তাহার হইবে? 

অন্তর্যামী নানক নবাগত ভক্তের অন্তরের কথাটি বুঝিয়া নিলেন। 
কহিলেন, “বগুস লহিন?, অন্তরে বৃথা এ ছুঃখ কেন তোমার ? নিজেকে 

একান্ত নিঃশেষে উজাড় ক'রে দাও পরম প্রভুর চরণে। তার স্বরূপের 
ধ্যান মনন করে যাঁও, অবিরাম গেয়ে চল তার নাম । সকলের চাইতে 
তিনিই ঘে আপনার জন । এমন জনকে কায়মনোবাক্যে আপনার ক'রে 

নেওয়া, তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাওয়া, এটাই ষে সাধনা, বশুস 1” 
“ধাকে জানিনে চিনিনে, তাকে আপনার ক'বে নেওয়1, তাতে 

বিলীন হয়ে যাওয়া-একি সহজ কথা. প্রভু ?”--সবিনয়ে নিবেদন 

করেন 'ক্ত প্রবর লহিনা। ্ 

“বস, এ পরম বোধ তো! আর একদিনে জেগে ওঠে না। এজন্য 

চাই নিরস্তর তীর স্বরূপের ধ্যান। তবে শোন আমার একটি ক্রপজী, 

উার স্তবগাথায় এর ইঙ্গিত রয়েছে 

কেউ তে; তাকে করেনি স্ষ্টি, 
কেউ করেনি তাকে প্রতিষ্ঠিত, 
অনাচ্ন্ত স্বয়্ত আমার প্রভূ_- 

পরম এএক'রূপে রয়েছেন চির-বিরাজমান । 

আব্রাধন! যে-ই করেছে তাকে 

পেয়েছে সীমাহীন মর্যাদা । 
নানক, প্রাণভরে গাও তার জ্ততি গান 
সকল কিছু মহত্ব ও মাধুর্ধের যিনি আকর । 

গাও 'আর শোন তার গুণগান, 

তার প্রেমে রসায়িত ক'র তোমার চিত্ত-_ 

তবেই দূর হবে সকল দুঃখ আর দৈন্য, 
সকল স্বখের যিনি পারাবার-_ 

হে নানক, তাতেই হয়ে যাও বিলীন । 
৮ 



গুরু অজ? 

ঈীশ্বরের বাণী রয়েছে নিহত গুরুর উপদেশে-_ 
গুরুর উপদেশেই, হে মুমুছু, লাভ কর'বে তুমি জ্ঞান, 

গুরুই এনে দেবেন তোমার পরম উপলব্ধি 

ঈশ্বর রয়েছেন অনুসূত এই বিশ্বচরাচরে | 
হে মুমুক্ষু, গুরুই শিব, গুরুই ব্রহ্মা বিষু, 

গুরুই তোমার পাবা লম্মনী আর সব্পস্থতী ।১ 

স্বরচিত জপজী আবৃত্তি করার পর নানক নীরব হন, প্রেমভরে 

লছিনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন । 
ভাবগদ্নগদ কণে) নবান শুক্ত উত্তর দেন, “বাবা বিশ্ব প্রভুর বিশ্বাতীত 

স্বরূপ আপনি উদঘাটিত করেছেন । কিন্তু এযে আমার মত শোকের 

ধ্যান ধারণার বাইরে । ক্ষুদ্র ভিডি নিয়ে মহাপারাবার পার হবে! আমি 

কোন্ সাহসে ? সত্যকার কোন সঙ্গতিই যে আমার নেই। 

“বাছে, বৎস । পারানএ কড়ি হচ্ছে তারৎ পরম প.বত্র নাম। 

এ নাম শ্রবণ ক'রে ক'রে আগে দেঠ মন পাখত্র ক'রো। তারপর শুদ্ধ 

দেহের আধারে রোপন ক'র সেই নামের অমোঘ ধাজ। আমার একটি 
পুরোনো জপগগাশে শামমাহায্মের পিগর্শন পয়েছে_- 

প্রভৃর নাম মহ্থাত্যের “শহ সামা 

তা শুধু শ্রবণ করলে মানুন হয় ভর্ধা যত, 

হয় শিব, ব্রঙ্গা আর হন্দ্রেন মতন দেবতা] 

এ শামের যাত্ব অভাজনকে কে মহাজন, 

দেহ০ঞ্রেপ রহস্য করে ভেদ, 

আর এনে দেয় যোগসাধনাএ পথ সন্ধাণ । 

নাম-আবণের চাবতে হয় উন্মোচিত 

শান্দ্র, স্মৃতি আর বেদের শিহিতাথ। 

নানক, শক্ত সাধুরাই যে ।চর-ধণ্য | 

» ম্যাকলিফ. £গ্ত শিখ রিলিজিয়ন ( জপজজী ) ভলু ১, পৃঃ ১৯৮ 



ভারতের সাধক 

মধুমাথা নাম শ্রবণের ফলে। 

তাদের হুঃখ আর পাপ হয় অপহ্যত |5 

অতঃপর একদিন লহবিন। গুরু নানককে ধরিয়া পড়েন, “বমবা॥ ঘর- 

সংসার সব ছেড়ে এসে আপনার চরণে শরণ নিয়েছি, এবার কৃপা ক'রে 

আমায় দীক্ষ। দিন, আপনার শিখসঙ্গ-এ দিণ প্রবেশের অধিকার” 

আশ্বাস দিয়! নানক বলেন, “বৎস, তুমি অধীর হয়ে! না। আগে 

কিছুদিনের জন্য নিজ গৃহে তুমি ফিরে যাও । পিতা মাতা আর স্ত্রীপুত্রেরা 
তোমার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে মুষ.ড়ে পড়েছে। তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত 
ক"র, সাংসারিক বিলিব্যবশ্থা যা ক'রা দরকার তা শেষ ক'র। তারপর 

কতারপুরে এসো? তথন তোমায় আমি দীক্ষ1! দেবো ।” 
নির্দেশ না মানিয়া উপায় নাই, তাই লহিনাকে খা'দুরে ফিরিয়া 

যাইতে হুইল। আত্মপত্িজনের! আশ! ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, এবার 

তাহাকে দেখিয়! সবাই মহা! আনন্দিত। 

লহিন] সবিস্তারে স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন! বাব। নানকেন দর্শনের 

পর কি আমূল পর্বতন আসিয়াছে তাহার জীবনে, তাহা খর্ণশা করিলেন 

বুঝাহলেন, “এতকাল পিতা-মাতা ও তোমাদের সেব! করে।ছ, এবার 

প্রাণমন সমর্গণ করবো গুরুর সেবায়। ভাগাক্রমে বাবা নানককে 

পেয়েছি আমার পারের কাণ্ডারীরূপে, তারই শির্দেশমত ভাসাবো আমার 

জীবন তরী। তবে, তোমাদের ভয় নেই, আমি সংসার-বিরাগী হয়ে 
কোথাও উধাও হচ্ছি না। বাস ক'রবে। গুরুর আশ্রমে, অথবা নিজের 

গৃহকে আশ্রম ক'রে এখানেই সার্থক ক'রে তুলবো গুরু প্রদত্ত সাধন ।” 
পত্বী খিবির শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা একেবারে দূর না হইলেও কিছু 

পরিমাণে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বৈষয়িক যে দায়িত্ব লহিনার উপর 
ছিল, দুই পুত্রের উপর তাহা অর্পণ করিয়। ফেলিলেন-তিনি মুক্তির 

নিঃশ্বাস । তারপর ভজন গাছিতে রওন1 হইলেন কর্তারপুরে | 

? গ্ভ শিখ রিলিজিয়ন্-_পৃঃ ২০০ 
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| গুরু, অঙদ 

আশ্রমে পৌছিতেই নানকের পত্রী স্থলখনীদেবী লহিনাকে পরম 
সমাদরে, নিজ পুত্রজ্ঞানে, গ্রহণ করিলেন । গুরু নানক তখন বাড়িতে 

নাই। ক্ষেতে সেদিন ফসল কাটা হইতেছিল-_-এই ফসল দিয়াই 

সম্বংসরের অতিথি- সকার চলে, তাই নানক স্বয়ং উপশ্হিত হইয়া 

তদারক করিতেছেন । লিন দ্রুতপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত । 

গুরুর চরণ বন্দন1 করিয়া উঠতেই দেখিলেন, ঠিনি যেন বেশ কিছুট! 

পিব্রত। খড় বড় তিনটি ফসল-ভুপ সেখানে জড়ো করিয়া কৃষাণের! 

অপ ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে । এখন এগুলি আশ্রমে কি ভাবে 

বহন কবিরা নেওয়া যায়? কর্মাক্ত ক্ষেত হইতে ফসলগুলি কাট 

হইয়াছে, এ বোঝা একবার মাথায় নিলে কাপড় জামার দুর্দশার অন্ত 

থাকিবে না। সঙ্গী ভক্ত শিষ্তেরা কেহই একাজ করিতে উৎসাহী নন। 
সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন । 

ল'হনা তাড়াতাড়ি আগ।ইয়। গেলেন শস্বযস্তপের দিকে । মুদ্র্থরে 

বাবা-নানককে ভিজ্ভাস। করিলেন, কয়টি বোঝ। এখান হইতে সবাণে 

দরকার? উত্তর হহল--বতটা সে বহন করিতে পারে । 

প্রাণপণ এমাসে তিনটি ভারী শশ্যন্ত পই লহিন। একের পর এক 
মাথায় উঠ।ইয়। নেন্, তারপর পথ চলিতে থাকেন গুরুর সঙ্গে । 

আশ্রমে পৌছিতেই উভয়ে পড়িয়া যান স্থলখনী দেবীর সম্মুথে। 

লহিনার মাথায় পর্বতপ্রমাণ শস্তের বোঝা । এ দৃশ্য দেখিয়া নানক- 
পততী ক্রোধে বিরক্তিত্চে অধীর হইয়া! উঠেন। স্বামীকে তীব্র তিরস্কার 
করিয়। কহেন-_“একি রকমের আবেশ তোমার বলতে 1? নুতন একটি 

ছেলে ঘরে এসেছে, তার মাথায় এমন বড় বড় তিন ঠিনটে বোব। কি 

ক'রে চাপাতে পারলে ? আর কি কেউ ছিল ন1 আশে পাশে ? কোথায় 

হিল তোমার ভক্ত শিখেরা, কোথায় ছিল পুত্র ছুটি ? আহ] ঠেয়ে 
গ্াখো, বাছা লঙহিন৷ ক্লান্ত হয়ে কি রকম হাপাচ্ছে। কাটা ফসলের 
কাদা ঝগছে সারা গায়ে! নুতন জাম কপিড়গুলে। একেবারে নোংর। 

হয়ে গিয়েছে । কেন ওর এ তুর্দশা করলে, বলতো ?” 
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স্মিত হাস্তে নানক উত্তর দেন, “ন্লপখনী, ভগবান যে নিজেই কৃপা 

করে লহিনার শিরে তিনটে বোবা চাপাবার ব্যবস্থ| করছেন: এ 

শহ্তের বোঝ। তারই একটা আভাস মাত্র। আর পরিচ্ছদ, কর্দামাক্ত 
হয়েছে বলে অনুযোগ করছে! ? চেয়ে গ্ভাখো! কাদা নয়, ত। গৈরিক 

5) 

শ্রাব' : 

গুধু স্থলখনী দেবীই নয়, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ভক্ত 'ও শিষ্তের দল 

সবিম্ময়ে দেখিলেন এক অলো?কক দৃশ্য । লহিনার শেরওয়ানী, 

পাঞ্জাবী ও পাগড়ী সেই মুহুতে রঞ্রিত হইয়! গিয়াছে বৈরাগী সন্ন্যাসী 
ব্যবহৃত গৈরিক রউ-এ। 

উপস্থিত সকলে গুরু নানক ও লহিনাকে ঘিরিয়া সমস্বরে বারবার 

জয়ধ্বনি দিতে থাকে-_“ওয় গুরুজী কি ফতে। 

কয়েকদিনের মধ্যেই, একটি শুভ লগ্র দেখিয়া! বাঁবা-নানক 

লছিনাকে দীক্ষা] দেন, গ্রহণ করেন তাহাকে শিখরূপে, অন্ঠতম অশ্করল 
পাধদ এবং শিষ্যরূপে । |] 

গুরুর নির্দেশে নিগুঢ় ভক্তি সাধনার পথে এখন হইতে বহিয়া চলে 

ভক্ত লহিনার অধ্যাত্বসাধনা। এজন্য কোন কৃচ্ছু, কোন তপস্তাই তিনি 

বাদ দেন নাই, আর তীহাঁর এই কঠোর সাধনার মুল ভিত্তিরূপে তান 
আকড়িয় ধরিয়াছিলেন গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠাকে। 

অধ্যাত্-সাধনা ও সিদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই লহিনা 

কহিতেন, “সাধনার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আত্মাভিমান, য৷ মানুষের 

খণ্ডবুদ্ধিকে দীইয়ে রাখে, বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে সর্বপরিপ্লাবী ঈশ্বর সস্তা 
থেকে । এই আত্মাভিমাঁনের মূল উৎপাটন করভে হলে চাই একনিষ্ঠ 

গুরুসেবা, চাই সেবা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে গুরুর সাথে একাত্মক 

১ শিখের! বিশ্বাস করেন, ভক্তপ্রবব লহ্বিনার মাথার এই তিনটি শস্তের 

বোঝা। হইতেছে উত্তরকালের গুরু অঙ্গদের তিনটি এগ্ববীর দায়িতের প্রত্তাক । 

এই তিনটি হইতেছে-আধ্যাতিক, বৈষয়িকও গুরুগদী সম্পকিত দায়িত্ব, 
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হয়ে যাওয়া। তবেই ঘটে প্রকৃত সৌভাগ্যোদয়, সাক্ষাণ্ড মিলে ধ্যেয় 
বস্তু-_অলখ পুরুষের । 

গুরুসেবার উদ্যাপনে সাধক লহিনার বিন্দুমাত্র ত্রুটি কখনো দেখা 
যায় নাই। গুরুর সামান্যতম ইচ্ছাটি তাহার কাছে হুইয়। উঠিয়াছে 
অলড্বনীয় আদেশ । এজন্য যে কোন ছুঃখ কষ্ট তিনি নিবিকার চিত্তে 

সহ করিয়াছেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিজেকে তিলে 

তিলে উৎসর্গ করিয়! দিয়াছেন । 
গুরু নানকও তাহার এই চিহ্কিত অন্তরঙ্গ শিষ্কে কম পরীক্ষা 

করেন নাই। সে-বার হিমালয়ে খুব তুষারবাঞ্ধ। দেখ দিয়েছে, সার! 
পাঞ্জাবে পড়িয়াছে দুঃসহ শীত। এমন সময়ে কর্তারপুরে হঠাৎ এক 

রাত্রে শুরু হুইল প্রবল ঝড়ের তাগুব। হাওয়ার মাতামাতি আর 

বর্ষণের যেন বিরতি নাই। শেষ রাত্রে দেখা গেল নানকের আশ্রম 
ভবনের একটি বড় দেয়ালের মিন্াংস অনেকট! ধ্বসিয় গিয়াছে: 

গুরু নানক মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্যাকুল ম্বরে কহিলেন, 
“এক্ষুণি এটি মেরামত না ক'রলে তো চলবে না। তোমার! শিগগীর 
যা হয় এর একটা ব্যবস্থা ক'র,ঃ নইলে ঘর চাপা পড়ে ঘে সবাইকে 

প্রাণে মরতে হবে ।” 

এই অসহ্য শীতে, ঝড় তুফানের মধ্যে কি কক্রিয়া এ কাজ করা 

সম্ভব ? মাল মসল| কি করিয়া! যোগাড় হইবে ? তাছাড়া, রাজমিস্ত্রীই 
বাকোথায়? নানকের পুত্রর্থয় মন্তব্য করিলেন, “রাত ভোর হোক্, 

ঝড়বৃষ্টি থেমে যাক্, তারপর রাজমিস্্রীকে খবর দেওয়া ঘাবে। জে 
এসে যা হয় ক'রবে |” ৃ 

“রাজমিস্ত্রীর কথা উঠছে কেন বলতে1? গুরুর আশ্রমের সব 
কাজ নিষ্পন্ন হয় তার একনিষ্ঠ ভক্ত শিখদের দ্বার, তা কি তোমাদের 
জান) নেই 1"-_বিরক্ত হইয়া নানক ভঙুসন। করেন। 

লহিনা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন । এবার নীরবে ধীরপদে 
কক্ষ হইতে নিক্ররান্ত হইয়। গেলেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু উপকরণ 

১১৩. 
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যোগাড় করিয়া নিজেই এ ঝটিকা-বিক্ষুদ্ধ রজনীতে রত হইয়া 
পড়িলেন গুরুর আদিষ্ট কর্মে। 

ক্রমে প্রভাত হয়। কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের ফলে লহিনার 
কাজও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে । পধবেক্ষণের পর গুরুগম্তীর ত্বরে 

নক কহিলেন, “নাঃ- যেমনটি ভেবেছিলাম তা হয়নি । দেয়াল 

তুনি মেরামত করেছ বটে, কিন্তু তা বেঁকে গিয়েছে । সবটা ভেজে 

ফেলে আবার নুততন ক'রে এট। গড়ে তোল ।” 

বিন! বাক্যব্যয়ে লহিন1 তখনি দেয়াল খুলিয়া ফেলিলেন। 

মাবার নূতন করিয়! নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হইল । 
পরের বারও গুরুকে সন্তু করা গেল না। তিনি কহিলেন, 

“লিহিনা, এবার দেখছি তুমি আরো ভূল করছো । দেয়ালেয় গোটা 
ভিত্তিটাকেই আরে পিছিয়ে দাও-_তারপর আবার সবটা নৃতন ক'রে 
তৈরী ক'র।" 

গুরুসর্স্ব লহিনার কাছে গুরুর সামান্ততম ইচ্ছাও সদা 

শিরোধার্ধ। তার এ ইচ্ছা পুরণের জন্ত হাসিতে হাসিতে তিনি প্রাণ 
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। গাঁইতিঃ পাচন হাতে নিয়া আব!র তিনি 

কাজে নামিলেন। 

 দ্রিনশেষে দেখা গেল, এবারকার কাজও গুরুর মনঃপুত হয় নাই। 
আদেশ দিলেন, আবার উহা নৃতন করিয়! গড়িতে হইবে ! 

বারবার এই নিরর্থক ভাঙ্গাগড়া দেখিয়া! শিথেরা সবাই অবাক 

হুইয়া গিয়াছেন। গুরুর এক পুত্র তে! লহনাকে বলিয়াই ফেলিলেন, 
“এবনকম একট। অযৌক্তিক ব্যাপার নিয়ে ভোমার এমন মন্ত হওয়ার 

কোন মানে নেই,” বোকামী ছাড়া একে আর কি বজ। বায়? 

দৃপ্ত ভগ্রিতে লহিন। উঠিয়। দাড়ান। উত্তবে বলেন, “ বিষ্কো বু 
সামর্থ যা কিছু ছিল, সবই যে সপে দিয়েছি গুরুর চরণে! তা তে: 

আর ফিরিয়ে নিতে পারিনে । তবে গুরুর আদেশের যৌক্তিক্তা 

বিচারের সুযোগ আর পাচ্ছি কই ?” 
১১৪ 
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নানক নিকটেই দণ্ডায়মান । প্রশান্ত কে কহিলেন, “এ মানুষটির 

মূল্য বোঝবার জামর্থ তোমাদের কারুর নেই। সেবা ও প্রেমের 

কঠিনতম পরীক্ষায় লিন! হয়েছে সসম্মানে উত্তীর্ণ । অখণ্ড চেতনায় 
সে উদ্বদ্ধ হয়েছে, প্রাণে পেয়েছে অলখ, পুরুষের অমৃত পরস। ভক্ত 

লহিনা ধন্য, তাকে পেয়ে শিখরাও হয়েছে ধন্য |” 
এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দানকের দরবারে উপস্থিত হুন 

তাহার যোগী-বন্ধু, আর অনুষ্ঠিত হয় নানকের সেই শিকার-অভিনয়। 
শবদেহ ভক্ষণের আদেশ দিয়া গুরু পরীক্ষ! করেন গুরুগত-প্রাণ 

লহিনার ভক্তিপরাকাষ্ঠা। তাহার নূতন নামকরণ হয়-_-অঙগদ। 

গুরুর আশ্রমে অজদ একা দিক্রমে তিন বসর অতিবাহিত করিলেন, 

নিষ্ঠাভরে আহরণ করিলেন সাধন জীবনের অমূল্য রত্বরাজী। এবার 
গুরু একদিন ডাকিয়! কাহলেন, “বস এখন কিছুদিনের জন্য তুমি 

খাদুরে নিজ ভবনে গিয়া! বাস ক'রো। দীক্ষাবীজ আমার কাছ থেকে 

ইতিপূর্বে পেয়েছে, পেয়েছে। শ্রীভগবানের নামমন্ত্র। সযত্বে তা অভ্যাস 
ক'রে যাও। তারপর প্রয়োজন মত পাবে আমার নির্দেশ ।” 

পরম ভক্ত অঙ্গদের দুই চোখ অশ্রসজল হইয়া উঠে। বাম্পরুদ্ধ 

কে নিবেদন করেন, “বাবা, এতদিন কৃপার ধারা অবিরল বর্ষণ ক'রে 
এসে আজ আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন কেন ? আপনার সেবা আমি 

কি কোন ত্রুটি করেছি 1” 
“না অজদ ত। নয়, সেবানিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় তুমি অতুলনীয় । 

আমার ইচ্ছে, তুমি কিছুদিন আমার প্রভাব গণ্তীর বাইরে থাকো.” 
“কেন গুরুজী ?” 
“একক প্রয়াসে সাধন ভজন সম্পন্ন ক'রে, ভেতরকার ভিং আগে 

মজবুত ক'রে তোল । বস, সংসারকে এড়িয়ে গিয়ে তোমায় সাধন 
করতে হবেনা, সংসারের .আবর্তের মধ্যে বসে থেকেই উদ্যাপন ক'র 

জ্ীভগবানের তপস্তা। তাতে একদিক দিয়ে হবে তোমার পরীক্ষা, 
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অপরদিকে আমার ভক্তগোষ্ঠী পাবে তোমার পবিভ্র সহচর্ষ ৷” 
বিদায়ের সময় উপস্থিত। বিচ্ছেদ ব্যাকুল প্রিয় ভক্তকে আশ্বাস 

দিয়া নানক কহিলেন, “বশুস অঙ্গদ, একট1 কথা স্মরণ রেখো, 

যেখানে যত দূরেই তুমি অবস্থান ক'র না কেন. আমায় সব সময়েই 
পাবে তোমার অন্তরের মধ্যে * 

অজদ খাদুরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শহরে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। 
অনেকেই জানে, নানকের অতি অন্তরজ শিষ্য তিনি-__ভক্ত ও মুমুক্ষুরা 
তাই দে দলে আসিয়া ভীড় ক'রে তাহার গৃহে । 

নগর-প্রধান তখণ্ু-মল সেদিন তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত । 

দীর্ঘকাল বৈষয়িক জীবন যাপন করিয়৷ সংসারে বিতৃষ্ণ। আসিয়াছে-_ 

একান্ত ইচ্ছা, অঙ্গদ তাহাকে সাধন ভজন সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিন, 

অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুল্সিতে সাহায্য করুন। 

দ্রীনভাবে অঙদ উত্তর দেন, “ভাই, অতি অভাজন আমি । গুরুর 
সন্তোষ বিধানের যোগ্যত1 আমার কই? আমার মত ক্ষুদ্র আধার 
তার অপার কৃপা ধারণ ক'রবে, তা কি ক'রে সম্ভব? আমিবাবা 

নানকের শরণ নিয়ে, তার দিকেই সদা তাঁকিয়ে আছি। তুমিও এই 
সদগুরুর দিকেই মুখ ফেরাঁও, তাকে অর্পণ ক'র সোমার ভক্তি আর 

ভালবাসা --তবেই পুর্ণ হবে তোমার মনস্কাম :” 

ভক্তপ্রবর তখনি সোগসাহে তখণ্-মলকে শ্রবণ করান নাঁনক- 

রচিত এক স্তবগান-__ 
প্রভু আমার তাদেরই করেন উজ্জীবিত 
হৃদয়ে ধাদের আছে প্রেমের বীজ, 

তাদেরই পরে অকুপণ করে ঢালেন কৃপা- 

ভুলিয়ে দেন যত কিছু দুঃখ আর শোক । 

নিয়তির যেমনতর রয়েছে বিধান 

তেমনিভাবে ঘটে গুরুর আবির্ভাব, 

উদ্ধার করেন মানুষকে ব্রিতাপ থেকে, 
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ঢেলে দেন তার তৃষিত কণ্ট 
শ্রীভগবানের সঞ্জীবনী নামের স্ত্রধ] । 

বিরল সৌভাগ্যে তারাই হয় ভাগ্যবান, 
ছুঃথী ভিখারীর মত, জন্ম মৃত্যুর পাঁপচক্র পথে 
ঘুরে ঘুরে মরতে হয়ন। তাদের । 

ওগো, যে পেয়েছে প্রভুর দরবারে ঢোকার অধিকার 

সে কেন পৃথিবীর মানুষকে জানাবে কুণিশ ? 
স্বর্গের দ্বারী ঈশ্বরের এই পার্দকে খুলে দেবে দ্বার __ 
আর মর্তের মানুষের মুক্তি-তোরণ 

উন্মোচিত হবে তার দাক্ষিণ্যময় কৃপায় 

নিয়তির বিধান বিধৃত রয়েছে প্রভুর হাতে, 
কা'র কি করবার আছে তা নিযে? 

প্রভূ ষে আমার সর্বনিয়ন্তা-_ 

স্ষটি, স্থিতি আর প্রলয়ের আবত্ঁন-চত্র 

ঘুরছে সদাই তার দৃষ্টির ইজিতে। 
হে নানক, ডুবে যাও প্রভূর নামস্থধার সাগরে 

ধন্য হও পেয়ে তোমার পরম ধন।১ 

এই অপূর্ব স্তব রচনা করিয়াছেন সদৃগুরু নানক, আর 
আবেগভরে অশ্রু ছল ছল নেত্রে গাহিতেছেন তীাহ!র প্রিয়তম শঙ্কু 

অঙ্জদ। শ্রুবণমাত্র তখৎ-মলের হৃদয়ে বিস্তারিত হয় এই শ্তবগাথার 

অলৌকিক প্রভাব। ভক্তিরসে আগ্নত হুইয়! বারব।র অঙ্গদের চরুণে 

সে জানাইতে থাকে নম্র প্রণতি | 

অঙ্গদ লোকের কাছে যতই বৈষ্ণবীয় দৈম্া দেখান, লোকে ততই 
তাহাকে গণ্য ক'রে উচ্চ কোটির এক মহাপুরুষ বলিয়।। কর্তারপুরে 

গুরু নানকের প্রধান শিষ্যরূপে তীহার খ্যাতি আগে হইতেই রটিয়াছে। 

এবার এখানে আসার পর তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, 

১. ম্যাকলিফ, ভলু ২১ পৃং « 
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লোকের আকর্ষণ আরো! বাড়িয়া উঠিতেছে। জিজ্ঞাস ও দর্শনার্থীর] 
ভীড় করিভেছে দলে দলে । ভক্তও কম জুটে নাই। সবাই মিলিয়া 

তাহার বাঁসভবনকে একটি আশ্রম বানাইয়া! তুলিয়াছে, আর অভ্যাগত 
ও শরণার্থীর আহারের জন্য খোলা হইয়াছে ছোটখাটো! একটি 
লঙগরথানা। 

এভাবে ভক্ত-প্রধান অঙ্দকে কেন্দ্র করিয়া খাদুরে নানকপন্থী 
শিখদের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। বহুলোক 

তাহার আশ্রয়লাভ করিয়] ধন্য হয়। 

প্রিয় শিষ্যকে দেখার জঙ্ত নানক সদলবলে দুইবার তাহার গৃহে 

আগমন করেন। বুঁপালু গুরুর নিকট হইতে নিগুঢ় সাধনার নানা 

নির্দেশ এ সময়ে অঙজদ প্রাপ্ত হন, লাভ করেন বহু আকাঙিক্ষত 

ভক্তি-সিদ্ধি। শ্রীভগবানের দিব্য সত্তাকে সারা জগণ্ড সংসারে 

অনুসৃত দেখিয়া! হন তিনি কৃতকৃতার্থ।, 
শেষবারের মত নানক সেবার খাদুরে উপস্থিত হইয়াছেন । অন্তর 

ভক্তদের সঙ্গে কয়েকটি দেন কাটিয়া গেল পরম আনন্দে। বিদায় 
গ্রহণের প্রাক্কালে, নিভৃতে প্রিয় পারদ অঙ্গদকে তিনি কাছে 

ডাকিলেন। স্নেহুপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “বস তোমার কৃচ্কু, ত্যাগ ও 
তপম্যার পালা এবার শেষ হয়েছে! এসব কোন কিছুতেই আর 

তোমার দরকার নেই । আমার সাধন-এশরর্ধ তুমি লাভ করেছ, তোমার 
আর আমার ভেতরে আজ আর কোন পার্থক্য নেই। তোমার অজদ 

নাম সার্থক হয়ে উঠেছে, তুমি অর্জন করেছে৷ আমার স্বরূপ । আজ 
তুমি আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ও অভিনন্দন গ্রহণ ক'র।” 

কিছুদিন পরের কথ1। ভক্ত অঙ্গদ সে-বার গুরুদর্শনে কর্তীরপুরে 
গিয়াছেন। আশ্রমে আজকাল ভীড় প্রায় সব সময় লাগিয়াই থাকে 

এবং যাহারাই গুরুকে দর্শন করিতে আসে দুই চারিদিন এখানে 
অবস্থান করিয়া যায়। এই বিপুল সংখ্যক অতিথির থাকা-থাওয়ার সব 
ব্যবস্থা নানক ও তাহার শিষ্যদেরই করিতে হয় । 
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অন্গদ যেদিন গুরুর আশ্রমে পৌছিলেন সেদিনও বহু দর্শনার্থীর 
সমাগম সেখানে হইয়াছে । তখন ঘোর বরা আর ছুর্যোগের সময় 

অবিরল ধারে বারিপাত চলিয়াছে আর সেই সঙ্গে রাবী নদীর বন্যায় 

কুল হুইয়াছে প্লাবিত। আশ্রমের খাগ্ভ শহ্ত সব ফুরাইয় গিয়াছে, 
আর নূতন করিয়া সংগ্রহ করারও কোন উপায় দেখা যাইতেছেনা। 
অথছ বনু অতিথিকে খাওয়ানোর দায়িত্ব রহিয়াছে । পরিচালকের 

নিরুপায় হইয়া! নানকের শরণাপন্ন হইলেন। 

সার! অঞ্চল জলে ভাসিয়! গিয়াছে,ৰহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও সকলে 
খান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, আশ্রমিকদের এই 
সঙ্কট মো5নেয়.জন্য নানক সেদিন প্রয়োগ কৃরেন তীহার যোগৈশর্য। 

ধ্যামাসন ত্যাগ করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, অন্তরঙ্গ শিখদের 

নিয়া উপস্থিত হইলেন নিকটস্থ বাগিচায়। একটি কীকড় গাছের নীচে 
উপস্থিত হইয়া অঙ্গদকে আদেশ দিলেন, “বস, এর শাখায় আরোহণ 
ক'রে খুব জোরে ঝাঁকুনি দাও তো । তোমাদের সবারই উপযোগী 
পর্যাপ্ত উপাদেয় খাবার এখান থেকেই মিলবে |” 

সকলে বিস্ময়ে হতবাক । এ কি অবিশ্বীস্ত কথ গুরু কহিতেছেন ? 

নানকের পুল্র শ্রীঠাদ বলিয়! উঠেন, “কীকড় গাছের ডালপাল। কাটায় 

ভরা, ফলগুলে। তিক্ত, অখাঘ্ভ। এ গাছ থেকে স্থস্বাহ্ব কিছু পাওয়া যায় 

এমন অদ্ভুত কথা তো কথনে! শুনিনি |” 

“শোননি, তা ঠিকই। তবে আজ এখানে ফাড়িয়ে সবাই চাক্ষুষ দর্শন 
ক'র, ভক্তের সন্কট হলে, সঙ্বল্পে সে দৃঢ় হলে, অবশ্যই শ্রীভগবানের 
কপার অলৌকিক প্রকাশ ঘটে । এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। ভক্ত- 
বীর অঙজদ আজ তোমাঁদের সবাইকে ৰিপদ থেকে উদ্ধার করবে ।” 

গুরুর ইঙ্গিত মাত্র অজদ সম্মুথস্থ কীকড় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। 
প্রচণ্ড ঝাকুনি দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পড়িতে লাগিল রাশি রাশি 

রসনাতৃপ্তিকর ফল ও মিষটদ্্ব্য ।+ 

১ ম্যাকলিক, : ছু শিখ, রিলিজিয়ন্--ভল্যু ২১ পৃঃ ২২ 
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এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়! ভক্ত শিখের৷ আনন্দে অধীর হয়, বার 
বার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে । 

কয়েকজন প্রধান শিখ যুক্তকরে আগাইয়! আসে, নানকের চরণ 
বন্দন। করিয়] কৃতজ্ঞতার স্ত্ুরে বলে, “বাবা, আমর। সবাই আল্গ ধম্য। 
আপনার এমনতর যোগ বিভুতির লীলা এখানে দীড়িয়ে প্রত্যক্ষ 

করলাম, তাতো৷ কম সৌভাগ্যের কথা নয় !” 
“এজন্য ধন্যবাদ দাও ভক্ত অজদকে |" 

“সে কি কথা বাবা! অঙ্গদের এখানে কি করবার ছিল ? আসলে 

আজকের এই অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আপনারই অলৌকিক 

সিদ্ধাইর বলে। বুঝতে পেরেছি, এ বিভূতি-পীলা' আপনি প্রকটিত 
করেছেন ভক্ত ও মুমুক্ষুদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের 

জন্য |”? 

“বিভুতি-লীলা আমার-_একথা তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্তু 
লীলা! কথনে সম্ভব হুয় কি, লীলার চিহ্কিত ধারক ও বাহক এগিয়ে 
না এলে? ভক্তিসিদ্ধ অজদের জন্যই এশ্বরীয় শক্তির এই প্রকাশ আজ 
তোমর! দেখতে পেলে । অঙ্গদের মনে ষে প্রবল আতি জেগেছিলো-_ 

গুরুর আশ্রমে এতগুলে। লোক অনাহারে থাকবে, গুরুর এই অমর্যাদ। 

তাকে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে হবে ! শ্রীভগবান তার সে আতি শুনে 

ছিলেন। সে যখন আমার আসনের কাছে গিয়ে দাড়ালে।, আমার 

ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে! একট অমোঘ এঁশী নির্দেশ। কাজেই 

আজকের এ ঘটনার জন্য অঙ্গদকেই ভোমর1 অভিনন্দন জানাও 1৮ 

সেদিন শিখদের এক বিশেষ পুণ্যদিন। জপজী ও আশা-কি-উয়র- 
এর শেষে দরবারে বশিয়! গুরুজী তত্ব ও সাধন সম্পর্কে ভক্তদের 

নির্দেশ দিতেছেন। হঠাৎ পবিত্র গদি হইতে তিনি নামিয়া আসিলেন। 
ধীর প্রশান্ত কণ্টে সবাইকে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমরা-- প্রবীণ ও 
নবীন ভত্ভে'রা_-অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছে। আজ 

তোমাদের সবার সমক্ষে আমি আমার দীর্ঘ জীবন নাট্যের একটা বড় 
১২০ 
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অধ্যায় সমাপন ক'রবে। । এ পরিবর্তনের সাথে এক। 'আমিই সংশ্লিষ্ট 
ত] নয়, সমগ্র শিখমগুলীও তাতে জড়িত রয়েছে ।” 

বাব! নানক কি বলিতে চাকেন, তাহা বুঝা! যাইতেছেনা, ভক্তের! 
ওৎস্থক্যভরে নিনিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়। আছেন। ক্ষণপরে 
আগাইয়া আসিয়া তিনি অঙ্গদের হস্ত ধারণ করিলেন, সন্মেহে 
তাহাকে উপবেশন করাইলেন নিজের গদিতে । 

পার্শস্থিত থলির উপর সাজানে। ছিল একটি নারিকেল ও পাঁচটি 
তাঅমুদ্রা।। অঙ্গদের সম্মুখে সেটি স্থাপন করিয়া প্রবীণ শিখ ভাই- 
বুধাকে গুরু কহিলেন, “তোমাদের কাছে আজ আমি একটা গুরুবপুর্ণ 
ঘোষণা করতে চাই! তোমরা সবাই জেনে রাখো-_-ভক্ত অজদই 

হচ্ছে আমার গদির উত্তরাধিকারী। বুধা? তুমি সকলের তরফ থেকে 

অঙ্জদের কপালে চন্দূনের টিপ পরিয়ে দাও! আর, সবাই মিলে 

জয়ধ্বশি দাও জগং-প্রভু অলখ. পুরুষের 1” 

আদেশ তথনি পালিত হইল। সারা দরবার মুখর হইয়! উঠিল 
উক্ত শিষ্যদের আনন্দগুঞ্রনে | 

সবাইকে উদ্দেশ করিয়া নানক আবার কহিলেন, “আমার আদেশ, 
তোমর] সবাই আমায় ষেমন এতদিন কায়মনোবাক্যে সেবা করেছো, 

শ্রদ্ধা ভর্তি ও আনুগত্য দিয়েছে, অঙ্গদের বেলায়ও তা অবশ্য ক রবে। 

সে ঘষে আমারই প্রতিমূতি |” 
অঙ্গদ গুরুজীর গদি প্রাপ্ত হওয়ায় নানকের দুই পুত্র তেমন স্থথী 

হইতে পারেন নাই । নিজেরা মনে মনে ষে আকাঙ্ক্ষা এতদিন পোষণ 
করিতে ছিলেন, তাহা পুরণ হওয়ার আর কোন আশা রহিল না। 

পুত্রয়ের দিকে তাকাইয়! নানক কহিলেন, “গুরুর পদ অধিকার 
সে-ই শুধু ক'রতে পারে, যে তার জীবন-সাধনা সমাপ্ত করেছে চরম 
ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে, আর গুরুর মধ্যে ধে নিজেকে দিয়েছে 
অবলুণ্ড করে। 

গদি আরোহণ-পর্ব শেষ.হওয়ার পর গুরু নির্দেশ দিলেন, “অজদ, 
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তুমি খাদূরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাঁস ক'রতে থাকো।। আচার্য ও 
পথপ্রদর্শকব্ূপে ভার নাও সহশ্ম সহশ্র শিখভক্তের। অচিরেই আমার 
জীবন দীপ নির্বাপিত হবে | তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হও, বংস!” 

অশ্রঃ-ছলছল নয়নে অঙ্গদ আশ্রম হইতে বিদায় দিলেন, স্বীয় 
ভবনে ফিরিয়! আসিয়। শুরু করিলেন গুরু-আদিষ্ট কর্মের উদ্যাপন । 

অঙগদকে গুরুগদিতে সমাসীন করার কিছুদিনের মধ্যেই মহাসাধক 
নানক তাহার মর্ভলীলার ছেদ টানিয়! দেন, অগণিত ভক্ত ও মুমুক্ষু 

গুরুর বিহনে নিমগ্ন হন শোকের পাথারে। 

অঙ্গদ শোকে বড় মুহামান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে তাহার জাগিয়! 

উঠে তীব্র নির্বেদ। বারবার ভাবিতে থাকেন, গুরু নানক ছিলেন 

তাহার জীবনের আলো, সেই আলোই যদি এমন করিয়! নিভিয্ু। 

গেল তবে কেন আর জনজীবনের মধ্যে, অসার সংসারের মধ্যে, 

অনর্থক জড়াইয়া থাঁক1। কেনই বা এই গুরুগিবি ? 
বিষঞ্ধ মনে একাকী সেদিন পথ চলিতেছেন, হঠাৎ নারী ভক্ত 

নেহালীর সঙ্গে তাহার দেখা । অতি দীন দরিদ্র সে-_ঘু'টে বেচিয়া 

দিনাতিপাত চলে, কিন্তু সাধু স্তের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির সীম নাই 
নিজের সঙ্গতি থাকুক ন থাকুক, মহাত্মার দর্শন পাইসেই তাহাদের 

সেবার জন্য সে তণ্পর হইয়া উঠে । পু 

নেহালী সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেই 'অঙ্গদের মনে এক নৃতন চিন্তা 

থেলিয়া গেল। গুরুর অদর্শনের পর বহিরঙ্গ জীবনের প্রতি বড় 

বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে! এবার কিছুদিন আত্মগোপন করিয়। থাঁকিরা 

ধ্যান ভজনে অতিবাহিত করা মন্দ কি? 

কহিলেন, “নেহালী, তৃমি আমার একটা উপকার ক'রবে ? আমি 

ভাবছি কিছুদিনের জন্য লোকলোচনের বাইরে থাকৃবো। একটা 

ছোট ঘর আমায় ছেড়ে দিতে পারো £” 

“কেন পারবোনা, প্রভু? আপনার জন্য এ সামান্য কাজটি করতে 
পারা--সে তো আমার মত অভাগিনীর পরম সৌভাগ্য"--যুক্ত করে 
১ইহ 
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নেহালী নিবেদন ক'রে। 

“এই ঘরে আমি নিভূতে বাস ক'রবো, ভজন আর গুরুর ম্মরণ- 
মননে রত থাকবো । আর ঘ্ভাথে', কখনে1 কাউকে আমার সংবাদ 

তুমি জানাবে না| বাইরে থেকে দরজায় তাল দিয়ে রাখবে, আর 
দিনান্তে অল্প একটু ছুধ রেখে আসবে আমার আহারের জন্য 1” 

নেহালী সোশসাহে রাজী হয়, আর সেই দিন হইতে ঘুঁটে- 

কুড়োনীর কুঁড়ে ঘরটিতে শুরু হয় অঙজদের অজ্ঞাতবাঁস। ছয় মাসের 
অধিক কাল এভীবে অতিবাহিত হইয়া যায়। 

বাবা-নানক লোৌকান্তরে গিয়াছেন, নৃতন গুরু অঙদও লোকলোচন 

এড়াইয়। সাধন ভজনে কোথায় রহিয়াছেন নিমগ্ন। মাসের পর মাস 
অতিক্রান্ত হয়, তবুও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্ত শিখেরা 
ছুখে, শোক ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ার মত হইয়াছেন । 

প্রবীণ ও ভজনশীল সাধু বলিয়া শিখমণ্ডলীতে ভাই-বুধার খ্যাতি 
যথেষ্ট! নানকের প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসাবেও সকলে তাহাকে 

মান্ত করিয়া চলে । শীর্ষস্থানীয় শিখ সাঁধকেরা সেদিন সবাই দল 

বাধিয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অনুযোগের স্থুরে তাহারা কহিলেন, “ভাই-বুধা, 

আমাদের বিপদের কথা বই ভুমি জান। বাব নানক গত হয়েছেন । 
তার অভাবে তার দ্বিতীয় স্বরূপ, গুরু অঙ্গদ, শিখদের আশ্রয় দেবেন 

এই আশায় সবাই বুক বেধেছিল। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে তিনি 
কোথায় আজ আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন | অনুসন্ধানের কিছু বাকী 
রাখিনি, কিন্তু কোন ফল হয়নি । এই বিপদ থেকে ভোমায় আমাদের 
উদ্ধার ক'রতে হবে ।” 

“কিন্ত, আমি এ বিষয়ে কি করতে পারি ? 

“পার্লে-_তুমিই পারো, ভাই-বুধা, ধ্যানযোগে জেনে নিয়ে তুমি 
আমাদের ব'লে।-__অঙ্গদ কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন। শোক-বিহ্বল 
ভক্ত শিষ্বুদের হৃদয়ে একমাত্র তুমিই আজ এনে দিতে পারে! সাস্বনা 
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ও শাস্তির প্রলেপ ।” 

সকলের একান্ত অনুরোধে ভাই-বুধাকে অগত্যা রাজি হইতে 

হুইল । ধ্যানযোগে তিনি জানিতে পারিলেন, অঙগদ নগবের উপাস্তে 

এক দরিদ্র ঘুটেওয়ালীর ঘরে বসিয়া গোপনে সাধন ভঙজনে রত 

রহিয়াছেন। একেবারে অন্তমুখীন। বহির্গতের সহিত সম্বন্ধ 

স্থাপনের আর তাহার ইচ্ছা! নাই। 
ভাই বুধাকে মুখপাত্র করিয়া শিখের দল ব্যাকুল হৃদয়ে সেদিন 

গুরু অজদের নূতন বাসম্ছানে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু দেখা গেল, 

কক্ষের দ্বারটি বাহির হইতে তালাবদ্ধ রহিয়াছে । 
আগন্ধকদের প্রশ্নের উত্তরে নেহালী নিবেদন ক'রে “আপনার ভুল 

ক'রে এখানে এসেছেন। এটা আমারই কুঁড়ে ঘর, আমি একলাটি 

এখানে বাস করি। গুরু অঙ্গদ বলে কেউ তে। এখানে থাকেন না।” 

ভাই বুধার ছুই চোথ প্রদীণ্ত হইয়! ওঠে। দৃন্বরে বলিয়া উঠেন, 
“নারী, তুমি বৃথা আমাদের সঙ্গে চাতুরী করছো, আমার ধ্যানদৃষ্টি 
কথনে] তো ভূল করতে পারে না। আমরা ঠিক স্থানেই এসেছি, 
তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, তুমি একটা কথা স্মরণ রেখো, সূর্ধ 
সদাই শ্বপ্রকাশ, তার আলোকধার! স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে 

ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গুরু অঙ্গদের আবির্ভাব ও অবস্থিতির কথ! 

লুকানো কখনো মন্তব নয়। আমি ধ্যানযোগে জেনেছি, তিনি এখানে 

এই রুদ্ধকক্ষের ভেতরে সশরীরে বিরাজিত। গুরুকে তুমি নিবেদন 
কর, আমরা সবাই তীর দর্শনপ্রার্থী। 

ংবাদ পাওয়া মাত্র অঙ্গদ বাহির হইয়া! আসিলেন, ভাই বুধ! 

প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তদের দিলেন প্রগা আলিঙ্গন । 
গুরুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, ভক্ত শিষ্তের| চমকিয়া উঠিলেন। ছয় 

মাসের নিভৃত সাধনায় এফি অদ্ভুত রূপান্তর উহার? এ যেন গুরু 

নানকেরই এক দ্বিতীয় মু্তি। মুখে চোখে রহিয়াছে সেই স্বর্গীয় দীস্তি, 
কথাবার্তা ও আচরণ তাহারই মত। এমন কি আকৃতিও হইয়াছে 
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বাবা নানকের অনুরূপ। সবাই বুঝিলেন, এই ছয় মাসের ধ্যান 

ভজনময় নিভৃত জীবনে অঙ্গদ লাভ করিয়াছেন অপরিমেয সাধন- 

ধরশ্বর্ষ, রূপান্তরিত হইয়াছেন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। 

পরমানন্দে সবাই মিলিয়া তাহার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন । 

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের সহিত মিলনে অঙগদের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া 

উঠিয়াছে। কহিলেন, “ভাই বুধা, দেশের সবাই জানে-_বাবা 

নানকের শিষ্ুদের মধ্যে তুমি প্রবীন ও জ্ানী। গুরুকৃপার বলে 

অলৌকিক শক্তিও তুমি কম অর্জন করোনি । তাই আত্মোগোপনের 

চেষ্টা করেও তোমায় ফাঁকি দিতে পারলাম কই?” 

উত্তবে বুধা কহিলেন, “গুরু-গদি এভাবে খালি থাকবে, এমন 

ইচছ| নিশ্চয়ই বাবা নানকের কখনো, ছিল না। তুমি আবার জন- 

জীবনে ফিরে এসো, উদ্ধার ক'র ভক্ত ও মুমুক্ষুর্দের !' 

অঙ্গদকে- এবার সম্মতি জানাইতে হইল, কহিলেন, “ভাই বুধা, 

বেশ, তোমাদের ইচ্ছাই তবে পুর্ণ হোক, ভক্তদের মধ্যেই এবার আমি 

ফিরে যাচ্ছি ।' 
শিথদের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ সাহস্তে কহেন, “ম্বয়ং বাবা- 

নানকও ভাই বুধাকে প্রসংসা করতেন, আমি তো কোন ছার! আর 

জানতো, ভাই বুধা কি করে বাবার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

বুধ। তখন বালক মাত্র । আক্রমণকারা ম্থলতানের সৈন্যের একদিন 

তার গ্রামের বুকে ঝাপিয়ে পড়লো, ক্ষেতের সমস্ত পাকা ফসল নিঃশেষ 

ক'রে কেটে নিষে গেল। বুধা ছুটে গিয়ে তার বাবাকে বলেন-_ 

«একি সব কাণ্ড! সব যে ওরা নিয়ে গেল, আমরা-সবাই কি না খেয়ে 

মরবে ? তুমি এখনি গিয়ে হানাদারদের থামাও। বাপ বল্লেন, 'একি 

বলছিস তুই ? স্থলতানের সেনার বিরুদ্ধে লড়বে, সে ক্ষমতা আমার 

কই? ছোটকাল থেকেই ভাই-বুধা বড় চিন্তাশীল। মনে তার 

আলোডন উঠলো-_বাবা স্থলতানের আক্রমণ থেকেই আমাদের 

বীচাতে পারছেন না, ভবে মৃত্যুর হাত থেকে কি ক'রে বাঁচাবেন ?” 
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ভাঁই বুধ! সলজ্জ্বকণ্ট বাধা দেন, কহেন, “গুরু অন্থদ, কি লাভ 
এসব পুরাণে। কথা তুলে, বলতো? 

“কিছু লাভ আছে বৈ কি; তোমার মত মহান লোকেন্র জীবন 
চিত্র সাম্নে তুলে ধরলে, মানুষ যে চরিক্র পায়, শক্তি পায়, আর পায় 
সত্যকার জ্ঞান বুদ্ধি।” 

সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া আবার অঙ্গদ বল। শুরু করেন, 'হ্যা, 

তারপরই বুধা ছুটে আসেন বাবা নানকের কাছে। নানক তার 
অন্তরের কথা শুনে মহ! উৎফুল্ল। বলেন-_ভাই, তুমি ঘে বয়সে বালক 

হয়েও জ্ঞানী লোকের মত কথা বলছো! পুর্ব জন্মের সংস্কার বশে, 

প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়েছে তোমার মধ্যে-_ষা মানুষের জীবনে 

আসে বুদ্ধ অবস্থায়, নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ঘাত প্রতিঘাতের ফলে 

তুমি সত্যই জ্ঞানবৃদ্ধ! আজ থেকে তাই তোমার নুতন নামকরণ 
হলো-_বুধা (বৃদ্ধ)। বাবা-নানক ভাই বুধার ভ্ানকে সদাই 
নিয়োজিত করতেন শিখঙ্গের সেবায় 1”? 

শিখদের সমভিব্যাহারে অঙগদ সেদিন তাহার অজ্ঞাতবাস হইতে 

বাহির হইয়া আসিলেন, তারপর পুর্ব সমাসীন হইলেন 

গুরু-গদীতে । 

তাহার দিনচর্যার বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ভজন 

আব মুমুক্ষু ও আর্তদের কল্যাণে । রাত্রি শেষ হওয়ার তিন ঘণ্টা! আগে 
তিনি শধ্যাত্যাগ করিতেন, নদীতে সরান সমাপন করিয়া আসিয়া 

উপবিষ্ট হইতেন ধ্যানাসনে | উদয়শিখরে প্রাতঃসূর্যের আবির্ভাব 
ঘটিবার আগেই দরখারে তাহাকে ঘিরিয়া ভক্তের! শুরু করিত জপজী 

ও আশা কি উদয়। তারপর আত ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের দুঃখ 

তাপ নিবারণের পালা । সিদ্ধ মহাত্মার অঙ্জনে দূর দুরান্ত হইতে 

আসিয়া এই সব লোক ধন দিত। কপ লাভেপ্প পর পাঁণন্দে 

প্রত্যাবর্তন করিত নিজ নিজ গুহে। 

অঙগদের ধর্মদরবার ছিল এক দর্শনীয় বস্তু । ভত্ব উপদেশ এবং 
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ভজন সঙ্গীতে প্রায়ই ইহা মুখর হইয়া উঠিত-_ভক্ত, মুমুক্ষু, সাধক ও 
দর্শনার্থীদের হৃদয়ে আনিত উজ্ভীবন ও উদ্দীপন।। 

'এই দরবার ছিল সর্বজনীন | সর্বস্তরের মানুষ অন্ত্যজ ও 

দরিদ্রতম ব্যক্তি হইতে শুরু করিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ধনী 
ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত হইতেন, মহান্ গুরুর উপদেশ ও আনীরাদে 

লাভ করিতেন শান্তি ও ভগবতপ্রেম | 

 অঙ্ধদের সাধন-উপদেশের মর্মকথা ছিল--আত্মত্যাগ ও 

শরণাপতি। লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সাধনার এই 

দুইটি মুল তত্ব জিজ্ঞান্তদের হৃদয়ে তিনি গ্রথিত করিয়া দিতেন । 

ধিজা নামক এক ক্ষৌরকার-ভক্ত অঙ্গদের প্রিয্রপাত্র ছিল। 

'জজ্ঞান্থ হইয়া একদিন সে নিবেদন কঃপে “বাবা, আমি মুর্খ দীনহীন 
কিন্তু মনে দুরাশা রয়েছে প্রচুর । শ্রীভগবানের পরমপদ পাবার জন্থা 

আপনার আশ্রয়ে ভিথারার মত পড়ে আছি। কুপা রে সত্যকার 

পথটি আমায় দেখিয়ে দিস.” 

উত্তর অঙগদ বলেন, “ধরঙ্গা, দঃনহীন বলেই যে তোমার সুবিধা 

(বশী, আগে থে.কই মামার শরুণাময় প্রভুর করুণার পান্র হয়ে 

আছো! প্রভূর রাহুল চরণ পেতে হুলে, সর্বাগ্রে চাই সেই চরণে 

আত্মোতসর্গ। গুক-সেবা আর গুরুর প্রতি একৈকনিষ্ঠ ছাড়া সে 
এত্ে(ুসগ তো কখনো আসে না। আত্মভিমান বিনষ্ট করে গুরুর 

ছে আশ্রয় নাও, তিনিই পৌছে দেবেন পরম প্রভুর ধামে। 

মালু শাহ নামে একটি ভক্ত কোন এগ সেনাধ্যক্ষের অধীনে বাজ 
কন্দিত। তত্বোপদেশের জন্য অঙ্গদকে সে ধরিয়া বসিলে তিনি উত্তর 

দেন, মালু তোমার সাধন। শুরু কর তোমা এ মনিখেরহু সেধাব 

ভেতরে দিয়ে । যত খিপদই আস্মকঃ প্রাতিপক্ষের যত আক্রমণই ঘটুক, 

মনিখেদজ পাশে দাড়িয়ে তাকে রক্ষা ক'রা, তার জন্ক আস্মোৎ সর্গ 

করাই হচ্ছে তোমার প্রধান কর্তব্য। আর এটাই হবে তোমার 
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ধর্মজীবনের আসল ভিত্তি।"। 

সারা জীবন পাপকর্মে লিপ্ত থাকার পর কিদারু নামক এক ব্যক্তি 
অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাপুরুষ অলদের শরণ নেয় | বারবার মিনতি জানাইতে 

থাকে, “বাবা পাপের আগুন চারদিক থেকে যেন আমায় ঘিরে ধরেছে। 

দয়! করে ৰলুন, আমার উপায় কি, উদ্ধারের পথই ব1 কি ?" 

আশ্বাসভর1 কণে অঙগদ কহিলেন, “বশুস কিদারু, গহন অরণ্যে 

যখন দাবানল জ্বলে ওঠে, অসহায় হরিণগুলে! কি ক'রে ? ভীত 5ঞ্চল 

হয়ে প্রথমটায় তারা এদিক ওদিকে খুব খানিকটা ছুটাছুটি ক'রে। 
তারপর ছায়াচ্ছন্ন স্সিগ্ধতোয়া একটি সরোবরের তীরে গিয়ে উপস্থিত 

হয়, দেহটি শীতল ক'রে নেয়। তেমনি পাপের আগুনকে এড়াতে হবে 

সমর্থ সিদ্ধ গুরুর চরণ-ছায়াতলে বসে । তার উপদেশই বুলিয়ে দেবে 

চিরশাস্তির প্রলেপ 1” 

বলওয়ান্দ ও অন্তা, এই ছুইজন ছিল গুরু অঙ্গদের ধর্মদরবারেদ 

প্রধান গায়ক । স্থকণ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাহাদের খুব স্থনাম। শত 
শত ভক্ত ও দর্শনার্থী তাহাদের ভজন গান শুনিবার জন্য ভীড় কারে, 

মুগ্ধ হইয়! জানায় প্রশংসাবাদ। 
বলওয়ান্দ. ও সত্তার মনে কিন্তু ধীরে ধীরে অস্কার জাগিয়। উঠে, 

ক্রমে উহা] সীম! ছড়াইয়া যায় যখন তখন স্বেচ্ছামত লোকের উপর 

তাহারা উপদ্রব ক'রে, এমন কি প্রধান ও শ্রদ্ধাভাজন শিখদেরও 

কটুক্তি অপমান করিতে তাহার! ছাড়ে না। এসব কথ গুরু অঙগদের 
কাণে যায় এবং তিনি মহ] অপ্রসম্ম হইয়। উঠেন। 

উদ্ধত গায়কদ্বম্বের কিন্তু তাহাতে ভক্ষেপ নাই বরং গুরুর জঙ্গেই 
তাহার! ঝগড়। শুরু করিয়।! দেয়। শেষটায় ধের্ধের সীমা অতিক্রম 

করিলে অঙ্গদ ইহাদিগকে একদিন সভা হইতে দূর করিয়! দেন । 
বলওয়ান্দ ও সত্তা এবার প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ক'রে, বলিতে থাকে, 

“বটে ! গুরু দরবারের প্রধান গায়ক হচ্ছি আমরা । সেই আমরাই 
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বদি চলে যাই, দরবারের জৌলুষ আর কি থাকে ? এবার থেকে 
আমরা নিজগ্রহে ভজন-গানের সভ। বসাবে! । সবাই অবাক হয়ে 

দেখবে, কেমন ভীড় জমে যায়, কেমন এক নূতন মণ্ডলী গড়ে উঠে” 
বল। বাল্য শিখের] কেহই এই দুষটদের সমর্থন দেয় নাই । অবশেষে 

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উহ্বার। চরম দ্রর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত হয়। বন্ধু 
বান্ধবেরা কেহ আজকাল আর দেখা হাক্ষাং করিতে আসে না, ভক্ত 

শিষ্যেরাও সতকভ্ভাবে তাহাদের এড়াইয়। চলে । সামার্জিক অসহযোগ, 

লাঞ্ছনা ও অর্থকষ্টের ফলে বলওয়ান্দ, ও সত্তা একেবারে মুষড়িয়া 
পড়ে। হৃদয়ে জাগে ভাব্র অনুভাপ, প্রধান ভক্তদের কাছে গিয়: 

মিনতি করিতে থাকে, “আমর ন1 বুঝে এমন কুকর্ম করে ফেলেছি। 

গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করে অধর্মে পতিত হয়েছি । তোমর! বলে কঃয়ে 

এবারকার মত আমাদের মাপ করিয়ে দাও ।” 

অজদের কাছে একথা একদিন সসঙ্কোচে উত্থাপন করা হয়। তিনি 

তো চটিয়া আগুন! উন্তেজিত স্বরে কহিলেন, “ভুল আর বোকামীর 
মার্জন! আছে, কিন্ত্রু গুরু বিরোধিতার মত পাপ নেই, আর এ পাপের 

নেই মার্জনা । এই ছুষ্টদের হয়ে যে সুপারিশ কর'বে তাকেও আমি 

দণ্ড দেবো মণ্ডলীর শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য। গোঁফ দাড়ি কামিয়ে মাথা 
ন্যাড়া ক'রে তাকে গাধার পিঠে তুলে দেওয়া হবে, তারপর ঘোরানে। 
হবে শহরের রাজপথ দিয়ে 1» 

মাস দ্ুই পরে বলওয়ান্দ ও সত্তা লাহোরে গিয়া নানকের অন্তরজ' 

শিষ্য ভাই-লাধাকে খুব ধরিয়া বসে। কাদিয়া কাটিয়া অনুনয় করিতে 

থাকে, “ভাইজী, আমরা সবাই জানি, গুরু অঙ্গদ আপনাকে শ্রদ্ধা 

করেন এবং ভালোবাসেন। গুরু আমাদের ওপর বড় ত্রুদ্ধ হয়ে 

'ব্রয়েছেন। তাকে বলুন, এবারটির জন্য আমাদের অপরাধ তিনি-মাপ 

করুন, দরবারে ফিরে যাবার হুকুম দিন। আমর! জানি, আপনার 

কথ কখনে1 তিনি ঠেলতে পারবেন না।” 

ভাই লাধা অগ্ভোপান্ত সব কথাই গুনিয়াছেন। এই দুই বিজ্রোহী 
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শিষ্যের মার্জনার জন্ভ যে বলিতে আসিবে, গুরু তাহাকেও দণ্ড দিতে 

ছাড়িবেন না, এ কথাও তাহার জানা আছে। অথচ এই অনুতপ্ত 

শিখছয়কে সাহাধ্য ন৷ করিয়াই বা তিনি থাকেন কি করিয়া £ হৃদয় 

বড় দয়্াদ্র হই উঠিল। আপন মনে কহিতে লাগিলেন, এই 

দুক্ধতদের পাপ স্বালনের চেষ্টায় সাহাধ্য নিশ্চয় দিতে হবে। যত 

পথভ্রাস্তই তারা হোক্ সংশোধনের স্থযোগ কেন তারা পাবে না? 

কেন পাবে ন। কপালু গুরুর মার্জনা ?” 

পরদিন খাদুর শহরের রাজপথে দেখা গেল এক বিচিত্র শোভা" 

যাত্রা । সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিৎ সাধক, ভাই লাধা একটি গর্ভের পিঠে 
বসিয়াছেন উল্ট! হুইয়া, লেজের দিকে মুখ করিয়া । মস্তক তাহার 

মণ্ডিত, সারা মুখে কালিঝুলি মাঁথানো। আর সম্মুখে রহিয়াছে 

গুরুর বিতাড়িত গায়ক শিশ্যদ্য়, বলওয়ান্দ ও সন্ত! । 

্রয়ীর এই অদ্ভুত মিছিল সার! রাজপথ পারভ্রমণ করিয়া শেষটায় 

উপস্থিত হইল গুরু অজদের দরবারে । 

অঙগদ তো মহ বিস্মিত। জিভভ্াসা করিলেন, “ভাই-লাধার 

আজ একি থেয়ালীপনা ? এই বেশে, এমম ভাবে, এখানে কেন % 

লাধা উত্তর দিলেন, “ভক্ত শ্িখেরা সবাই ভে? গুরুর মত পূর্ণজ্ঞানী 

নয়? ভুলভ্রান্তি, পদ্থলন তীদের হবেই । কিন্তু গুরু ধিনি সব- 
কুপার উৎস, তার কৃপা কেশ তারা পাবে ন1? কেন পাবেনা বাচবার 

স্থযোগ ? 
“ত] তো বুঝলাম । কিন্তু আসল বক্তব্যটি কি শুনি ?" 
“অনুতপ্ত বলওয়ান্দ ও সন্তাকে আপনি মার্জনা করুন, দক্ববারে 

বসে পূর্ব ভজন শুরু করতে দিন। নইলে ওদের জীবনে যে নেমে 

আসবে মহতী বিনষ্টি 1” 

প্রবীণ গুরুজাতার অনুরোধ গুরু অঙগদ রক্ষা! করিলেন। তারপর 

সমবেত ভক্ত ও দশ নাথাদের উদেশ করিয়া কহিলেন, সার্থকনাম! 

জাধক ভাই-ঙললাধার এক মহিমময় মুতি তোমনপ। এখানে দেখলে" দেখে 
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ধন্খ হলে। কি গভীর তার মানব প্রেম! পরার্থে আত্মোতসর্গ 

করার কি মহনীয় বৃত্তি! সাধনার বলে আত্মভিমান বিন হয়ে 

গিয়েছে, তাইতে। মহাপুরুষ ছুর্জনের উদ্ধার সাধনের জগ্ত অল্লীন- 
বদনে এমনিভাবে 'নিজের উপর চাপাতে পেরেছেন অপমান" ও 
লাঞ্ছনা । গ্ভাখো, এমনি সব সিদ্ধসাধক ধরাতলে বিচরণ ক'রছেন 

আমার প্রাণসবশ্ব গুরুজী বাবা-নানকের মহান স্ৃষ্টিবূপে |" 

অমরদাস প্রভৃতি অন্তরজ শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া গুরু কহিলের্ন, 
"তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, ভক্তসাধকের ভাবনায় ও মননে সদা 
জীাগরূক থাকবে সত-প্রী-অকাল-এর চিরঞ্জীব নাম'। আর তার কর্মে 

সদাই [দয়োজিত থাকবে আর্ত ও মুমুক্ষু মানবের উদ্ধারে । মনন ও 

কর্মের এই আদশ ও ধূৃতি যার নেই, মানবদেহধারা হলেও তার 

জীবন যে আঁভিশপ্ত! নিজের ন্বার্থ ও নিজের অভ্যুদয় নিয়েই সে 

ব্স্ত। আসল স্বার্থ হচ্ছে নিঃশ্রেয়স ও মুক্তি__এ তত্বটি তার জানা 
নেই। লেজ ও শুঙ্গহীন একটি জীব সে--এ ছাড়া আর কি আছে 
পরিচয় ? তার জন্মগ্রহণের মধ্যে সত্যকার কোন্ সাথকতাই ব! 
রয়েছে? আয়ু শেষ হয়ে গেলে শেষের দিনটিতে দ্ানাদৈত্যের মত 

তার ক্রোধ করতে আসবে-সৃত্যুভয় ! মর্মভেদী নিঃশ্বাস ফেলে, 

অসহায়দের মত শুন্য হস্তে সে চলে যাবে এখান থেকে চিরতরে! 

তাই বলি, ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেম- এই হোক ভক্তদের জীবনের 

মুলমন্ত্র-_কোন ত্যাগ তিতিক্ষাই তুলনীয় নয় এই প্রেম-এশ্বর্ষের সঙ্গে । 
শিখ ধর্মসঙ্গীত মাঝ, কি উয়র-এর কষেকাট অনব্চ পদ গুরু 

রচন। করিয়। গিয়াছেশ । ভাক্তিরস ও শরণাগতির তত্ব এগুলির মধ্য 

দিয়া উদ্ঘাটিত। তিনি কহিতেছেন £ 
দেখছি, শুনছি আর জান্ছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, 

বিত্ত বিভব আর ভোগ শ্থখের মধ্যে থেকে 

শ্রীভগবানকে যায় না কভু পাওয়া । 
মতের মানুষ রয়েছে সদ1 এঁহিক উল্লাসে মত্ত 

খ 
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কই তার গতিবান পদবুগল, 
বা দিয়ে পৌছুবে সে পরম পদে ? 

কই তার শক্তিমান বাহু, 
' ঝা.প্রসারণ করে ধরবে সে পরম প্রভুকে ? 

কই তার স্বচ্ছ শুদ্ধ দিব্য আখি, 

ষ। দিয়ে করবে অলখ নিরঞ্রনকে দর্শন ? 
ওগো, আসন্ন বিনষ্টির ভয়-_- 

তাই হোক তোমার ধাবনশীল পদদ্ধয়। 
উদার জর্বপ্লাবী প্রেম.হোক তোমার বাহু। 

জ্ঞানের আলো হয়ে উঠুক তোমার আখি যুগল । 

কহে নানক, এই নিয়েই যে এগিয়ে যাবি তুই, 
প্রেমময় প্রভুর মিলন-মন্নিরে ' ৯ 
নানকের প্রচারিত ভক্তিরসাঞ্সিত ও প্রপত্তিময় সাধনার এক 

বগ্রহ ছিলেন গুরু অজদ | তাহার সাধন জীবন ও শ্লোকাবলীতে 

এই জাধনার মূল স্ুরটি অপরূপ ':্ীতে ফুটিয়। উঠিয়াছে। তাহার 
বূচিত জনপ্রিয় একটি ভক্তি-স্তখে ইহার স্পঞ্টতর পরিচয় মিলে-__ 

তুমিই দে€, তুমিই আত্ম।-- 

হে আমার পরম প্রত, 
পূর্ণ তুমি প্রাণপ্রিয় তুমি, 
আত্মার আলোরূপে রয়েছ তুমিই চির দীপ্যমান। 
হে মোহন যাতুকর, হে আমার হাদয়-হরণ, 

তোমার মধু-নামের ধ্যান মনন 

হৃদয়ে মোর জ্বালিয়ে দিয়েছে জ্ঞানের জ্যোতি । 

করেছে মোরে তোমার নিত্যদাস, 

তাই তো ধারণ ক'রে তোমার এঁ চরণ ছুটি 
নাশ করেছি আমার সর্ব অভিমান । 

৯ স্্যাকলিফ.--গুর অঙ্গদ তল্যু ২-স্পৃঃ ৪৬-৪৭ 
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পাপ আর মতিচ্ছন্পতায় ছিলেম এতকাল অন্ধ, 

ভ্বলেছি দুঃসহ আ্বালাম নিরুস্তর, 
সে পাপ সে দহন জ্বালা থেকে পেয়েছি মুক্তি। 
এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, ছে আনন্দময়, 

কারণ, তোমায় ভালবেসেছি, আর জপেছি তোমার নাম 

অহংবোধ হয়েছে বিদুরিত, 
সংসারকে করেছি ত্যাগ, 

হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত হয়েছে জ্ঞানের আলোয়। 

অপাপবিদ্ধ প্রেমময় পরম জত্তা তুমি, 

সেই তোমার সরে মিলেছে আমার স্বর, 

তাই মানুষের মতামত আজ অর্থহীন আমার কাছে। 
হে আমার দর্সিত, অতীতে যেমনটি দিয়েছে৷ আশ্রয় 
তেমনি দাও আখার ভবিষ্যতে 

তোমার মত আপন কেউ ষে নেই আমার। 

প্রভৃর নামের রে ষে রাডিয়ে নেবে বাস, 
জগৎ মাঝে সেই তে। হবে পরম সুখী, 
--হে গ্রভু দাও তারে তোমার পরম আশ্রয় |, 

সআট হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে এ সময়ে প্রবল সংঘর্ষ 
চজিতেছিল। কনৌজের কাছে একটি বড় যুদ্ধে হুমায়ূনের পরাজয় 

ঘটে এবং উপায়াস্তর অভাবে তিনি হিন্দৃস্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত শ্থির 

করেন। লাহোর অঞ্চলে আসার পর কথা প্রসঙ্গে সিদ্ধপুরুষ গুরু 

'অঙগদের কথা তিনি গুনিলেন। ভাবিলেন, ককীর ও সাধুদের সিদ্ধার 
,বলে অনেক সময় বু দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়! সস্তব হইলে এরু 
অঙ্গদের অলৌকিক শক্তির সাহাধ্য নিতে দোষ কি? 

সাধুর ভন্ত প্রচুর ভেট সংগ্রহ করা হইল। অতঃপর গুটিকয়েক 

১ গুরু অঙদেব দনুবার নগরা খাদুরে প্রাণ্ড পুরাতন পুঁথি হইতে 

ম্যাকলিক,: ভল্যু ২। পৃঃ €৭। 
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ভারতের সাধক 

ঘনিষ্ট সহকর্মী ও একদল দেহরক্ষী নিয় হুমায়ুন সেদিন অজদের 
দরবারে গিয়। উপস্থিত । প্রভাতী ভজনসঙ্গীত সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। 

অর্থনিমীলিত নেত্রে গুরু নিজের আসনে বসিয়! ভাবাবিষ্ট 1 ভক্ত ও 

শিষ্যের1! নীরবে নিনিমেষ নয়নে এই ন্ব্গায় দৃশ্টের দিকে তাকাইয়া 
আছেন! এমন সময়ে সম সদলবলে ধর্ম দরবারে প্রবেশ 

করিলেনু। 

গুরুকে নিয়া সবাই ব্যস্ত, ভ্ুমায়ুনের উপস্থিতির দিকে তাই 

কাহারো দৃষ্টি নাই। কেউ তাহাকে সাদর অভ্যর্থনাও জানাইতেছে 
না। ভেট নিয়া তিনি অপেক্ষমান, ইহাই বা কোথায় রাখা হইবে ? 

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান "থাকার পর ভ্ৃমায়ুন ক্রুদ্ধ ও 

উত্তেজিত হইব! উঠেন । ভৃঙ্কার দিয়! উঠিয়া কোষবদ্ধ তরবারিতে 

করেন হস্ত অর্পণ | এ সাধু যত বড়ই হোনন! কেন, এমনতর উপেক্ষা 
এবং অপমান সহ করিতে তিনি রাজি নন। তরবারির আঘাতে 

এখনই সব করিবেন তছন্ছ. ৷ 

কিন্ত্ব কি আশ্চর্য্য ' সম্রাটের তরবারীটি খাপের মধ্যে কি করিয়া 

যেন আটকাইয়। গেল? বনু চেষ্টা-চরিল্র করিয়াও তাহ বাহির করা 

যাইতেছেন]। 

হুমায়ুন বড় ভীত হইলেন। তবে কি সিদ্ধাইর শক্তিতে সাধুই 

করিয়াছেন এই অলৌকিক কাণ্ড ? 

গুরু অঙ্দ এবার অনেকটা প্রকৃতিস্থিত । নয়ন উন্মীলন করিয়া শাস্ত 

মু কে নবাগত দর্শনার্থী হুমায়ূনের উদ্দেশে কহিলেন, “লক্ষ্য করছি, 
যখনকার যে কর্তব্য, সমাট তা ক'রতে পারেন ন।। শেরশাহকে 'লক্ষ্য 

ক'রে এই তরবারি চালনার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত সঘ্রাট তখন তা, 
করতে সমর্থ হছননি। এখন আপনি এসেছেন ভগবানের প্রতিনিধি সাধু 

মহ্হাস্বাদের সম্মিলনীতে ! ভক্তিভরে তীদের সেলাম করবেন, মর্যাদা 

দেবেন-_হ1 নয়, তরবারি নিয়ে তাদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছেন। 

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনি পালিয়ে এলেন কাপুরুষের মত, আর এখানে 
উট 



গুরু আঅজদ 

নিরন্তর, ঈশ্বরের উপাসনারভ, সাধুদের আসরে পৌছেই হয়ে উঠেছেন 
পরাক্রমশালী বীর যোদ্ধা । এ বড় লঙ্জীর কথা নয় কি ? 

হুমায়ূনের লজ্জা ও অনুতাপের অবধি রহিল না। আন্তরিক ক্ষমা 

প্রার্থনার পর তিনি মহ্থাত্মার কৃপা ভিক্ষ! চাহিতে লাগিলেন ! 

শান্ত স্বরে অঙগদ কহিলেন, “সআট, নিরন্কু সাধুর অঙ্গে আঘাত 

করতে উদ্ভত হয়ে আপনি পাপ করেছেন। এ তরবারির বাঁটে যদি 

আপনি হাত না দিতেন, তাহলে অবিলম্বে পুনরুদ্ধার ক'রতে পারতেন 

আপনার হারানে! সাম্রাজ্য দেখতে পাচ্ছি, এখন কিছুদিনের জন্য 

আপনাকে এদেশ ত্যাগ করতে হবে, সহা করতে হবে নানা ছুঃখ 

লাঞ্ছনা । কিন্তু ভাববেন না, এরপর আপনি আবার ভারতে ফিরে 

আসবেন, করায় হবে দিল্লীর সিংহাসন । 
অঙগদকে অভিবাদন জানাইয়। চিন্তাকুল হাদয়ে হুমায়ুন সেদিন 

বিদায় গ্রহণ করিলেন ! 

অতঃপর বহু দুঃখ ক্টের মধ্য দিয়া, তিনি পারহ্যে উপনীত হন, 

শাহের সাহাঁহো সংগ্রহ করেন একটি রণদক্ষ অশ্বারোহী সেনাদল। 

এই বাহিনীর সাহাষ্যে হৃত রাজ্য আবার তিনি ফিরিয়া পান। 

দিল্লীর মসনদে উপাঁবষ্ট হইয়! হুমায়ুন কিন্ত গুরু অঙ্জদকে বিস্মৃত 
হন নাই! ভাবিলেন, ভবিষ্যদবন্তণ এ শক্তিমান সাধুকে এবার তাহার 

অন্তরের কৃতজ্ঞত] জ্বাপন করিবেন, জন্মানের জন্য ভেট পাঠাইবেন । 

কিন্তু তাহার এ ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাই-_সংবাদ নিয়া জানিলেন, গুরু 

অঙ্গদ কিছুদিন পুর্বে মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন। | 
একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে বারে। বগুসর গুরুর গদিতে সমাসীন 

থাকার পর ভক্তিসিদ্ধ অঙ্জদের জীবনে আসে নির্বেদ ও আত্মবিলুপ্তির 

পালা। অন্তরজ শিষ্যদের ভাকিয়া একদিন প্রশান্তকণ্ে তিনি কহেন, 

“এই দেহ তার কাজ ঢের করেছে, এবার এসেছে ছুটির দিন। 
শিগঞ্সীরই আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদাত্র নিতে চাই” 

প্রাণপ্রিয় গুরু লীল! সম্বরগ করিবেন, এ কথা শুনামাবর শিষ্যেরা 
১৩৫ 



ভারতের সাধক 

শোকাকুল হইয়া উঠে! অশ্রুসজল নয়নে সবাই বারবার মিনতি 

জানায়, «প্রভূ, আপনার বয়স এখনো এমন কিছু বেশী হয়নি। কৃপা 

ক'রে আরও দীর্ঘদিন আপনি আমাদের ভেতর থাকুন, আর্ত ,ও মুমুক্ষ 
জীবের কঙ্্যাণ সাধন করুন 1” ূ 

স্মিতহান্টে অজদ উত্তর দেন, “প্রকৃত গুরুর কৃপাপাত্র শিষ্যেরা, 

আদিষ্ট পুরুষের, কি রকম জানো-ঠিক ধেন আকাশের জলভরা 

মেঘের মত। মানুষের প্রয়োজনে তারা দেহ পারগ্রহ করেন, আর 

তাদেরই প্রয়োজনে বর্ণ করেন স্সিগ্ধ কল্যাণ-ধার ! আমার ষে দেহটি 
ভোমরা দেখছে, যা ঘিরে আনন্দ করছে-_তা তৈরী) হয়েছে শহ্যের 

নির্যাস থেকে । কাজেই এ দেহ কি ক'রে চিরস্থায়ী হবে? কেনই বা 

হবে? আরো একটা কথা তোমরা মনে রেখো | পরিচ্ছদ পুরোনো 
হলেই ধনীরা তা ত্যাগ ক'রে, তেমনি আধ্যাত্মিক ধনে ধনী ধারা, 
অর্থাৎ সাধুর1, তারাও তেমনি পুরোণো ক্ষয়িঞু দেহকে বিদায় দেয়, 

আত্মার আবরণ রূপে গ্রহণ করে নৃতনতর দেহ, দিব্য দেহ; তাছাড়। 

দেহান্ডের পর আমি ষে আমার নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছিগে।। সেখানে 

স্বেচ্ছামত পরবে! আমি বেশভূষা, অথবা থেয়াল খুসীম'ত থাকবো নগ্ন 

বা অর্ধনগ্র হুয়ে। প্রকৃত সাধু যেহয় সে সদাই এমনি স্বেচ্ছাময় 

আর শ্বতন্ত্র।' আইন কানুন, বাধা নিষেধের বালাই তার নেই।” 

শিষ্যদের আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকী নাই, গুরু মন স্থির 
করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রস্তুত হইয়াছেন লোকান্তর যাত্রায় । 

পরদিন দরবার শুরু হইতেই গুরু অঙ্গদ তাহার প্রধান শিষ্য 

অমরদাসকে নদীজলে ন্নান করাইলেন। অঙ্গে তুলিয়া দিলেন নৃতন 
পীতবসন । মাজজলিক উপকরণ, নারিকেল ও তাত্রমুদ্রা দিয়। বরণ 

করার পর কপালে অঙ্কিত করিলেন পবিত্র তিলক চিন্ক। 

উপস্থিত সবার উদ্দেশে অঙ্গদ কহিলেন, “আজ থেকে ভক্তশেষ্ঠ 

অমরদাস উপবেশন ক'রবে এই গুরু-গদিতে | যে শ্রদ্ধা, গ্রীতি এবং 

আনুগত্য এতকাল তোমরা সবাই আমায় দিয়ে এসেছে, 
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গুরু অজ 

অমরদাসকেও নিশ্চয় তা দেবে । তাকে জানবে আমারই দ্বিতীয় মৃতি 
ব'লে।”" 

ছুই দিন পরে মহ্াসাধক অঙদের প্রতিক্ষিত শেষ লগ্ন সমাগত 

হয়। প্রত্যুষে উঠিয়াই নদীজলে অবগাহন স্নান তিনি সারিয়! ফেলেন, 

পটু করেন পবিত্র জপজীর আবৃত্বি। এই কৃত্য শেষ হইলে শিষ্য, 
ভক্ত ও আত্মপরিজন সবাইকে নিকটে আহ্বান করেন। স্রেহপূর্ণ 
আশ্বাস দিয়! কনেন, “তোমরা! কেউ আমার জন্য বিন্দুমাত্র শোক 
ক'রোন1। আমি ভাগ্যবান, তাই আমার মরজীবন হয়ে উঠেছিলো 

শ্রীভগবানের লীলার ক্ষেত্র। আজ আমার পরম প্রভূরই ইন্সিতে এই 
জীবন ধারায় দিচ্ছি আমি ছেদ টেনে ।” 

এবার অমরদাঁসের দিকে তাকাইয়া' অঙ্গদ উচ্চারণ করেন তাঁহার 

শেষ বাণী, “বস, তুমি গোবিন্দ ওয়ালে গিয়ে স্থাপন ক'র তোমার 
নুতন দরবার । সেখানেই অবস্থান কর, ভক্ত ও মুমুক্ষুদের জীবনে ছড়িয়ে 
দাও প্রেমের বাণী. কল্যাণের বাণী। দেখাও সবাইকে মুক্তির পথ |” 

কথ। কয়টি শেষ হইতে না হইতেই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ তাহার 

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অগণিত ভক্ত, শিল্ত ও দর্শনার্থীদের 
মধ্যে জাগিয়! উঠে শোকের প্রবল উচ্ছাস আর আর্ত কলরব। 
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আজ ভক্ত নরসি'র বড় পরিশ্রম ও ছুটাছুটি গিয়াছে, সারা দিনে 
নানাহারের অবসরটুকুও মিলে নাই । বেলা তখন মধ্যাহ্ন হঠাত দেখ: 
গেল, কয়েক মুতি বৈরাগী সাধু ঝোলাঝুলি নিয়! গ্রামের উপান্তে 
আসিয়! উপস্থিত। তাড়াতাড়ি ইহাদের সেবার বন্দোবস্ত না করিলে 

চলেনা । বাড়ী বাড়ী হইতে মাগিয়! আটা-ঘি-চিনি ধোগাড় ক'রা, 
ভোগরান্নার যোগান দেওয়া, সব কিছুরই ভার নিতে হইল নর্সিকে! 
ইফসেব! ও প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হইল, সন্ধ্যার পর সাধুর] শুরু করিলেন 

ইষ্টগোষ্ঠী। ভগবশু-প্রসঙ্গ ও ভজন কীর্তনের পর গভীর রাতে তীহাঁর! 
বিদায় নিলেন। নরসিও তাড়াতাড়ি ছুটিলেন গৃহের দিকে! 

সাধুসঙ্গের আনন্দে সময় কোথ দিয় কাটিয়া গিয়াছে, জ'স ছিলন]। 

এবার চমকিয়া উঠিলেন ৷ তাইতো] এখন যে রাত্রির মধ্যযাম। বাড়ীর 
সবাই নিশ্চয় খাওয়1 দাওয়া শেষ করিয়া এতক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে, 

জাগিয়!' আছে শুধু তাহার সাধবী স্ত্রী মানেকবাঈ ! স্বামীর ভোজন 
শেষ হইলে যা হয় কিছু মুখে দিয়া তবে সে বিশ্রাম করিতে যাইবে । 

স্ত্রীকে নিয়া কোন সমস্থ নাই, কিন্তু নরসি র আসল ভয় ভ্রাতৃজায়াকে। 
স্ৃষোগ পাইলেই ধখন তখন নরর্সিকে সে বিদ্ধ করিতে থাকে তীক্ষ 
বাক্যবাণে। এত রাত্রি অবধি বাড়ীর বাহিরে কাটাইয়া আসিয়া, 
একবার বদি সে এ মুখর1 নারীর সম্মুখে পড়ে, তবে আর রক্ষা নাই! 
নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়। নরপ্সি রান্নাঘরে প্রবেশ ক'রেন। 

পতী মানেকবাঈ এক কোণে বসিয়া তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিতেছিলেন। 

কিন্তু স্বামীর উপস্থিতি মুহুর্ত মধ্যে টের পাইয়া যায়ঃ ঢাকা-দেওয়া 
। ভোজনের থালিটি তাড়াতাড়ি আগ্াইয়া দেন তাহার সম্মুখে । 
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নরর্সি মেহতা 

বড় ভাই-ই বাড়ীর কর্তা এবং রোজগারের সবট1 তাহারই। 
তাই তাহার আহার্য হিসেবে রোঁজ থাকে ঘি-দেওয়! কড়হি ভাত। 
আর নরসি'র থালিতে থাকে ধোক্ড়া, বাথ ড়া আর একটু শ!কভাজা ! 

ঢাকা-দেওয়! খাবার 'শুকাইয়। কাঠ হইয়া গিয়াছে । এক টুকর। 
বাখড়া পাত হইতে তুলিয়! সবে নরসি' মুখে পুরিয়াছেন, এমন সময় 
ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিলেন জাতৃঘায়া | 

উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “বলি, এতরাত অবধি কোথায় লাচানাচি 

করে এলে শুনি? বড় ভাই থেটে খেটে সারা হয়ে গেল এই 
সংসারটাকে ধরে রাখতে, আর এতগুলে। লোকের অন্ন জোটাতে । 

একটিবার এ কথাটা! মনে আসেন1 ? তাছাড়া, গুধু নিজেই বসে বসে 

খাচ্ছে তাই নয়, মাঁগ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চেপে বসে আছে। এখানে । 

সমর্থ মানুষ, রোজগার করে পরিবারকে খাওয়াবে, ত: নয়, দিনরাত 

ধেই-ধেই ক'রে কতগুলো! বাজে লোকের সঙ্গে নেচে বেড়াবে আর ভাই- 
এর অন্নধবংস করবে। লজ্জ হয়ন1 তোমার ওগুলে। এমনি ক'রে গিল্তে ৭৮ 

খাওয়1 থামাইয়া! নরসি থালি হইতে হাত তুলিয়া নেন । মানেক- 
বাঈ সজল চক্ষে ভাড়াতাড়ি উঠিয়া আসেন, বড় জার হাত চাপিয়। 

ধরিয়] অনুনয় করেন, “দিদি পায়ে পড়ি তোমার | সারা দিন অভুজ্-. 

খাওয়াটা কে শেষ করে নিতে দাও ।” 

“তুই চুপ কর্তো৷। রোজগার না ক'রে ঘে পুরুষ খায় তার আবার 
মান অপমান কি? আমি একট] হেস্তনেস্ত আজ এখানে করবোই ।” 

নরসি ততক্ষণে ভোজনের আসন ছাড়িয়৷ জাতৃবধূর সম্মুখে 
আসিয়। ফীঁড়াইয়াছেন। শান্তন্বরে কহিলেন, “তোমার অআঅধথা 

উত্তেজিত হতে হবেনা । এই মুহূর্তে আমি এবাড়ী ত্যাগ করে যাচ্ছি। 

ফিরবে অল্প কিছুদিন বাদেই, তখন মানেক-বাঙঈ আর শিশু পুন্র-কন্তা 
দুটিকে নিয়ে াবে1।” 
'_&এখন যাওয়া হচ্ছে কোন্ চুলোয় শুনি 1--শ্লেষভরা কণ্ে প্রশ্ন 
ক'রেন নরসি'র ভাবীজী: 
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ভারতের সাধক 

“বাবো আমার কৃষ্ণের কাছে, রণছোড়জীর কাছে,-দ্বারকায়। 

ষে ক'রেই হোক তার দর্শন আমার চাই। তোমাদের ঘশ্রয় থেকে 
চ্যুত ক'রে, তুমি আমায় কৃষ্ণের পরমাশ্রয়েই ঠেলে দিলে,ভাবীজী ৷ 
এজন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমার অন্ত নেই ।” 

পত্বী মানেকবাঈ স্বামীর পদতলে আছাড়িয়৷ পড়েন, উচ্চ স্বরে 

ডুক্রিয়া কাদিতে থাকেন। 
নরসি' আশ্বাস দিয়! কহেন, “কেদোনা মানেকবাজী তোমার দুঃখের 

এবার অবসান হুবে। ভুল আমারই হয়েছিল-_প্রকাণ্ড ভুল । কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

বলে এতকাল কেঁদেছি, কিন্ত্র দুহাত দিয়ে বুষ্চকে তো ধরিনি। 

একহাতে জাকড়ে ধরেছি ভাইএর আশ্রয়, আর এক হাত বাড়িয়েছি 
আমার কুষেের দিকে । তার ফলেই তো পেলাম এত ছুঃখ আর এত 

লাঞ্চনা। এবার ভুলের সংশোধন ক'রবে, দুহাত দিয়ে ধরবো আমার 

প্রাণের ঠাকু্কে, নিঃশেষে ক'রবেো। তার চরণে আত্মনিখেদন | 

আমাদের সব ভারই যে সানন্দে বহন ক'রবেন তিনি । না--আমার 

বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, আশি এবার যাই ।” 

বধার আকাশে মেঘ ঘনাইবা আসিয়াছে ঝড়ের মাতামাতি শুরু 

হওয়ার আর দেরী নাই। তীব্রবেগে নরসি' গৃহ হইতে ছুঁটয়৷ বাহির হন, 
'আগাইয়। চলেন সম্মুখের অরণ্যপথ দিয়! | দূর হইতে ভায়া আসিতে 
থাকে পত্বী মানেকবাঈর উচ্চরোলের কান্না ও আকুতিভরা খিল!গ। 

ঘোর অন্ধকার রাতে অনির্দেশ্ের পথে নররসি'র সেদিনকার এই 
পদযাত্রা পরিণত হয় সফল অভিযাত্রায় | সিদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত 

হইয়া উঠে তাহার সাধন জীবন, ইফ্টদেব রণছোড়জীর দশনে হন 

তিনি কৃঙকুতার্থ। 

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি মেহতা 

আবিভূত হন। এ আবির্ভাব গুজরাটের জনজীবনে স্থৃহুর প্রপাতী প্রভাব 
বিস্তারিত ক'রে । গুজরাটের ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সমৃষ্ধতর হয় 
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নরলি মেহতা 

তাহার অবদানে- কুঙ্কনাম ও কৃষ্ণ-উপাসনার প্রচারে সে অথলে শুরু 

হয় পরমোৎতসাহে । 

জুনাগড়ের সন্পিকটে তলাজা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে, নরসি মেহতা 
জন্মগ্রহণ করেন । পিত। কৃঞ্চদাস ছিলেন বড-নগরীয়া নাগর ব্রাহ্মণ । 

অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলিয়1 এই ব্রাহ্মণের৷ গুজরাট রাজ্যে স্থপরিচিত 

ছিলেন । 

নরসি' তখনো বালক মাত্র। এমন সময়ে হঠাণ্ড একদিন পিতা 

কৃষ্ছদাস লোকান্তরে গমন করিলেন । জ্ঞেষ্ঠভ্রাত। বড় ভালবাঁসিতেন 

নরসি' কে, কোলে-পিঠে গাখিয়া তিনিই ত্রাহাকে মানুষ কক্িলেন, 
ঢালিয়। দিলেন, পিতহীন বালকের জীবনে স্নেহ মমতার বসধারা। 

কৈশোরে পদার্পণ করিতে না করিতেই নরসি'র জীবনে স্ফুরিত 

হইতে দেখ] যায় অপুর্ব অধাত্বসংস্কার। তখনকান্র দিনে গ্রামে পত্রি 

ব্রাজক সাধুরা আসিলেই, ভক্তিমান গৃহস্থের৷ তাহাদের সেবা জন 

আগাইয়া আপিতেন। কৃষ্মদাসের পুত্র নস ছিলেশ ইহাদের মধ্যে 

সবপেক্ষা' উ্সাহী। সাধুদের আশপাশে সদাই তিনি ঘুর খুর 
করিতেন, সেবাপুজায় যোগান দিতেন। আর সুযোগ পাইলেই 

নিবিষ্টমনে গুনিতেন তাহাদের পরিব্রাজনের কথা, সাধনজ্ীবনের নানা 

অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা । 

নরর্সির জীবনের বড় আকধষণ ছিল কীর্তন-গান | যেখানে এই 

গানের আসর বসিত, সেখানেই তিনি সোৎসাহে ছুটিয়।৷ বাইতেল, 

মাতিয়া উঠিতেন ভজনে ও কীতনে। গ্রামে সাধু বৈরাগীর দল আসিলে 
আর কথাই নাহ, ঘর সংসার ফেলিয়। তাহাদেরই পিছনে পিছনে 

দিনরাত তিনি ঘুরিয়া! বেড়াইতেন। 

জ্যেষ্ঠ ভাতা তাহার এই রকম-সকম দেখি বড় বিচলিত হইয়। 
পড়িলেন । নরর্সির এথন যুবক বয়স। এই ৰয়সেই দি সে এমনতর 
উদাসীন হুইয়া পড়ে, সাধুসন্তদের পিছনে অবিরত ঘোরাফেরা শুরু 

করিয়। দেয়, তবে তো প্গিবারের কোন কাজেই দে আর লাগিবেন।। 
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ভারতের সাধক 

তাছাড়া পিতার মৃত্যুর পর হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরই পাতিত 
হইয়াছে নরস্সিকে মানুষ করার ভার গৃহস্থীতে তাহাকে না 
টুকাইলে, ব্যবসায় কার্ধে না লাগাইলে, লোকেই বা কি বলিবে ? 

স্থির হইল, নরসি'কে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়া হইবে । মনোমত 

পাত্রীর জন্য খোঁজাখুজিও শুরু হইয়া! গেল। 

কিন্তু এধরণের পাগল ছেলেকে পছন্দ করিবে কোন্ প্রাত্রীপক্ষ ? 

কর্ম সংস্থান বজ্িভে নরসি'র কিছু নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রোঁজগারে 

সে খায় আর সময় কর্তন ক'রে সাধু বৈরাগীদের সঙ্গে নাচিয়৷ কাদিয়া, 
বাধা-কৃষ্ণ লীলায় অভিনয় করিয়া । এইতো সেদিন পাকা কথ। দিবার 

পর একটি সম্বন্ধ ফক্কাইয়াই গেল! নরসি'র ভাবোম্মত্ত ধর্মজ্রীবনের 

নান] কাহিনী গুনিয়। ভয়ে তাহার! আর অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে 

এক শুভলগ্নে স্থলক্ষণা পাত্রী মানেক বাঈর সহিত নরসি"র বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হইল। 

নবপরিণীতা বধু বড় ভক্তিমতী। আন্তরিক সেবাধত্ব ও প্রেমে 
স্বামীকে অচিরে সে আপনার করিয়া নেয়। নরসি'র দাম্পত্য জীবনে 

বহিতে থাকে শ্বাভাবিক আনন্দ ও গ্রীতির রূসন্োত। কিন্তু পত়ীর 

আকর্ষণ তাহার জীবনে ইঞ্টের আকর্ষণ হইতে কোনদিনই বড় হ্ইয়। 
উঠে নাই। কন্যা কুন্ঙঁয়ার বাঈ ও পুত্র শ্টামলের জন্মের পরেও 
নরসি'র জীবনে কৃঞ্চশ্রীতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বরং এ আরতি 

ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গভীর, আরো ব্যাপক। শুধু নর্তন কীর্ভনেই 
তাহার সাধন জীবন সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কৃষ্ণরসের এক অপরূপ 

উৎসধারা উৎসারিত হইতে থাকে তীহার জীবন সত্তায়। মধুর রসের 
অপরূপ পদসমুহ উদ্গীত হইতে থাঁকে তাহার প্রেমাগ্লত কণ্ে। 

ংসারের আবর্তে থাকিয়াও সারবস্ত ইঞ্টদেব কৃষ্ণকে নরসি' এক 

নুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হন নাই। কৃষ্ণরসে রসাধিত হইয়াই দিন তাহার 
পরুমানন্দে অতিবাহিত হইতেছিল ! এমনি সময়ে হঠাৎ সেদিনকার 

বাত্রিতে ঘটে ভ্রাতৃবধূর উদ্মার অহেতুক বিস্ফোরপ। লাঞদ! ও 
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নরসি মেহতা 

অপমানের রূঢ় - আঘাত তাহাকে টানিয়া৷ বাহির করে ইষ্ট প্রাপ্তির 
অভিযাত্র! পথে: 

আকাশে 'মঘের ঘোর ঘনঘটা । সেই সঙ্গে রহিয়াছে ঝড় জল আর 
দমকা] হাওয়ার প্রধথল দাপাদাপি। এই ছুর্ষোগে, অন্ধকার বনপথ দিয়া 
নরসি' আগাইয়া চপিয়াছেন, সর্ব শরীর হইতেছে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, 
রক্তাপ্রত। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রাক্ষেপমাত্র নাই। মুমুক্ষু সাধকের 
মুখে অবিরত কৃষ্ণনাম, আর অন্তরে কুষ্ণদশনের হূর্জয় সম্থপ্প। পাথিব 

গগুতের কোন বাধাই আজ যেন তাহার এই পুণ্যময় পদধাত্রার গতি 

রোধ করিতে সক্ষম নয়। 

রাত্রি ক্রমে প্রভাত হয়, প্রকৃতির তীগুবও শেষ হইঝ! আসে । 
বনানার শিরে ঝলপিয়া উঠে উধার মৃদু মধুর অ!লোকচ্ছটা। বষণ- 

স্নাতি দেহে, ক্লান্ত চরণে নর” পথ চলিতেছেন ! হঠাত অদুরে চোখে 
পড়িল এক অতি প্রাটান ভগ্নপ্রায় দেব-দেউল। 

[নিকটে গিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এই মন্দির ও এই অঞ্চল তাহার 

পুব পরিচিত। কোন সিদ্ধযোৌগীর প্রতিষ্ঠিত এক জাগ্রত শিববিগ্রৃহ 
এই প্রাান মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন , অঞ্চলটি নাগড়ের 

সংন্নহত। বালককালে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে পুক্জা দিবার জন্থা এই 
মন্দিরে নরপি বছুধার আসিয়াছেন। এস্থানের সহিত জড়িত 

রহিয়াছে তাহার পুরাতন দিনের কত স্খস্থৃতি | 
নরসি পদধাত্রার সক্ষ্য দ্বারকা, যেখানে তাহার ইফ্টবিগ্রাহ রণ- 

ছোড়জী অপরূপ মাধুধ ও মহিমা শিয়া বিরাজ করিতেছেন, শত 
শহত্র ভক্তকে প্রতিদিন আকর্ষণ করিতেছেন অমোঘ প্রেমের বলে। 

দবারকায় গিয়। যত শীত্ সম্ভব প্রাণের ঠাকুরের সহিত মিঙ্সিত হইবেন, 

ইহাই ছিল তাহার আকাঙক্ষা। কিন্তু ভবিতব্য তাহাকে রাত্রির 

অন্ধকার ও ঝড় জলের ভিতর দিয়! এই ভগ্ন শিবমন্দিরের সোপানে 
টানিয়া আনিল কেন? কি ইহার গু ভাশপর্য? 
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ভারতের লখধক 

অন্তরে খেলিয়া গেল চকিত চিন্তার রশ্মি। শিব হইতেছেন 
আগুতোষ-_ভক্ত প্রাণের আকুতি আর একটি মাত্র বিল্বপত্র জাগাইয়া 
তোলে তাহার পরম সন্তোষ । এই আশগুতোষকে প্রসন্ন কন্িয়া, বর 
মাগিয়! নিয়া, নরসি পূরণ করিবেন তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভীপ্দ!। 

নরপি' আরো ভাবিলেন, পুরাণে আছে--গোপনে আড়ি পাতিয়া 

শিবজী গোপবাল। পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, 
এই অপরূপ লীলা দর্শনের অধিকারটি এবার ভিনি এই জাগ্রত্ত শিব 

বিগ্রহের কাছে ভিক্ষা মাগিবেন | 

সন্কল্প স্থির হইয়া গেল। সঙ্জে সঙ্গে বন হইতে একরাশ ফুল 
বেজপাতা সংগ্রহ করিয়া নরসি' মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । ভক্তিভরে 

বিগ্রহের অর্চনা জপ সমাপ্ত করার পর নিবিষ্ট হইলেন গভীর ধ্যানে । 

সারাদিন তাহার আর বাহ্ৃজ্ঞান নাই, ক্রমে রাত্রি ও প্রায় শেষ 
হইয়া! আসিতে চলিল! এবার ভক্ঞবাঞ্থণ পূর্ণ করিতে আবিভূতি 
কইলেন আশুতোষ । দেখা গেল, সারা মন্দির গর্ভ স্ব্গায় জ্যোতির 

ছটায় ভগ্রিয়। গিয়াছে, আর ভাহারই মধ্যে আকারিত হইয়া উঠিয়াছে 
দেবাদিদেবের পিব্য মৃতি | 

প্রসন্ন কে ঠাকুর কহিলেন, “বৎস, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে 

আর দেরি নেই। ভাগ্য আজ তোমার প্রতি স্ুপ্রসন্প! আমি বর. 

দিচ্ছি দ্বারকাধীশের কুপা তোমার উপর বধিত হবে। ইষ্ট দর্শন 

তোমার অচিরেই হবে, সেই সঙ্গে পুর্ণ হবে আরেকটি মনোবাঞ্ধা-_ 
রাসলীলার পরম মধুর দিব্য দৃশ্য উদ্ঘাটিত হবে তোমার নয়ন সমক্ষে। 
বস নরসি' গাক্রোথান কর, দুদিন তুমি উপবাপী রয়েছে, এবার বন 

থেকে কিছু ফলমূল আহরণ ক'রে আনো, ভোজন সমাপ্ত করে এগিকে, 
যাও রনছোড়জীর পুণ্যম্থান ছ্বারকার দিকে। 

জ্যোতির্ময় মৃতি মুহূর্তে অন্তহিত হয়। নরসি'র কপোল প্লাবিত 
হয় আনন্দের অশ্রধারার়। ভূমিতে লুটাইয়] বারবার প্রণাম নিবেদন 

করেন কপাময় দেবাদিদেবের উদ্দেশে । 

১৪১, 



নরুমি বেহতা 

পদব্রজে কয়েকদিন পথ চলার পর নরসি' মেহতা হ্বারকাষ আসিয়। 

পৌছান। ধূলি পায়ে, আকুল হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটিয় যান প্রভু 
রণছোড়জীর শ্রীমন্দিরে । প্রেমভক্তির আবেশে ভক্তপ্রবর তখন মহ! 

প্রমত্ত। কখনো সারা আঙিন! জুড়িয়! গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনে] বা 
উন্মতের মত নাচিয়৷ নাচিয়া গাহিতেছেন প্রভুজীর স্বমধুর নাম গান ! 
কখনে! বা স্থির নিম্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন শ্রীবিগ্রহের দিকে, 
দুই নয়ন বাহিয়। ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুধারা | 

প্রভুজীর দিন ও রাতের সেবা পুজা শেষ হইয়! গেল। শয়ান- 
অনুষ্ঠান দর্শনের পর সামান্য কিছু প্রসাদাক্স মুখে দিয়া নর মন্দির 
চত্বরের এককোণে বিশ্ঞাম করিতে বসিলেন। অন্তর আলোড়িত হইতে 

থাকে নান] চিন্তায়। প্রাণের ঠাকুরের দর্শন কিনি চান। মনে কত 

গোপন কথাই ন! জমিয়া উঠিয়াছে,ংতাহা উঘারিয়! না বিলে, নিভৃতে 

ঠাকুরকে প্রাণের কথা নিবেদন না করিলে, শান্তি আসে কই? 

আছে একটি সঙ্বল্প রহিয়াছে ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ প্রেম-মাধূর্যময় লীলা 
-_রাসলী৪া দর্শনের জন । কিন্ত্র এই জনারণ্যে তাহা ঘটিৰার সম্তবন! 

তো দেখ; যাইতেছেনা! 
উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম হইতে, ভারতের সর্ব অঞ্চল হইতে, 

জনস্রোত বহিয়া আসিতেছে এই দ্বারকাধীশ-মন্দির প্রাঙ্গণে। উচ্চ কাসর 

ঘণ্টা আর ঝাঝরের রবে, হাসি আনন্দ আর ন্বত্যগীতে চারিদিক মুখর, 

ঝবাড়-লন আর মশালের আলোয় মন্দির আলোময়। এই জনতরঙ্গে এই 
জন কল্োলে, এই নয়ন ধাঁধানো! প্রগল্ভ আলোকচ্ছটায় নিভৃতি-প্রয়াসী 

নিরীহু গ্রামীণ ভক্ত নরসি' মেহত। যেন হাফাইয়। উঠিয়াছেন। নিজেকে 

যেমন তিনি হাবাইয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি প্রেমের ঠাকুরকেও 

পাইতেছেন ন! আপনাপ কারয়া! একি বিপদে তিনি পড়িয়াছেন ! 

এক ভরসাঁ_কৃপালু আশুতোষের সেই বর। কিন্তু এই হৈ-চৈ 
এবং হুল্লোড়ের মধ্যে কি কৃরিয়া তাহ! ফলিয়া উঠিবে, তাইতো! তিনি 

বুঝিতে পারিতেছেন ন। 

রি, 
ভা, সা, (+)--১০ 



ভারতের সাধক 

গত কয়েক দিনের পথশ্রমে দেহ বড় ক্লান্ত । নানা কথ! ভাবিতে 

ভাবিতে নরস্সি' হঠাৎ এক সময়ে নিদ্রায় ঢলিয়! পড়িলেন। | 
গভীর রাত্রি। শ্রীমন্দিরেরও আশপাশের আলোকম!ল। নিভিয়া 

গিয়াছে । ঘন অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত। উন্মুক্ত আকাশের তলে 
নরর্সি অঘোরে ঘুমাইতেছেন। হঠাৎ কাহার ডাকে তান জাগিয়া 
উঠিলেন। একি ! এ কাহার কণ্টস্বর ? মনে হইতেছে খুবই পরিচিত, 

কিন্তু সুর দবারকায় কে তাহাকে অমন্ করিয়া ডাকিবে ? 

আবার শোন! গেল দৈবী কের মৃদু গম্ভীর আওয়াজ '--«নরসি” 
তামস ঘুমে কাল হরণ করখার জন্যই কি এখানে এসেছে! ? তাড়াতাড়ি 

মন্দিরেয় অলিন্দে গিয়ে ওঠো। তারপর প্রবেশ ক'র পেছনের ফুল 

বাগিচায়। অভীষ্ট তোমার সিদ্ধি হবে ।” | 
বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল নরসি' মেহতার দেহে 

মনে, সার সত্তায়। বুঝিলেন এই দৈবী কণ্ঠম্বর স্বয়ং দেবাদিদেব 
শিবজীর, জুনাগড়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে, জীর্ণ দেউলে, ধিনি কুপাভরে 

হইয়াছিলেন আবিভূত। 

আগ্রহ-অধীর নরূসি মেহতা দ্রুতপদে সেইদিকে ছুটিয়া চলিলেন। 

বাগিচায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসিয়া পশিল অমৃতন্যন্দী বংশীরব। 

উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে স্থুরলহরী উ্থিষ্ভ হইতেছে আর ভর্ত' নরসি 

মোহগ্রন্তের মত আগাইয়া চলিয়াছেন কাননের অন্থ্যস্তরে। দিব্য 

আনন্দের আবেশে তিনি তখন উন্মন্তপ্রায়। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে 
সাত্বিকবিকার । ক্রমে অর্ধবাহা অবস্থায় তিনি পতিত হইলেন ভূমিতলে । 

প্রেমাবিষ্ট নরসি'র নয়ন সমক্ষে এবার উম্মেচিত হয় দিব্যলোকের 

অপরূপ দৃশ্যপট । দেখেন. নবজলধরকান্তি শিথিপুচ্ছধারী মুরলীধর 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুথে দণডায়মান। প্রভুর আননে ভুবনভোলানো 
হাসি, নয়নে লীলা5ঞ্চল প্রেমচাহনি ! 

শীরব থামাইয়] ঠাকুর প্রসন্পমধুর হ্থরে কহেন, “নরপি”, জীবনে 
হঃখ দহনের ভ্বাল। অনেক কিছু সয়েছ। এবার এসো, প্রবেশ ক'র 

৯:৪৬ 



নবি মেহতা 

আমার আনন্দলোকে । আমার লীলা মাধূর্ষে জীবনপাত্র ভরে নাও, 
আর তা! বিলিয়ে দাও প্রতি ভক্ত মানবের আঙিনায় ।” 

চকিতে ঘটে দৃশ্যপটের পরিবর্তন। প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের সবৌোত্তম 
প্রমলীপা-_মহারাস-_রূপায়িত হয় তীহার সম্মুথে। 

নটবর কৃষ্ণের পাগলকর মোহন বেণু বাজিতেছে, আর ছয়টি রন্ত্রের 

হরলহরী দিব্য চৈ৩চ্ে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে মানবদেহের বট্চক্র। 
পাখীর মধুর কুজন বনানীর বুকে জাগাইয়াছে দিব্য আনন্দের হিল্লোল, 
পুষ্প সৌগন্ধে দশদিক আকুল, আমোদিত। কুঞ্জে কুজে কৃষ্ণ আর 

কষ্ণপ্রিয়া গোপীদের আনন্দময় রসবিহার। একক রাসবিহারী কৃষ্ণ নয়-_ 

যত গোগী, তত কৃষ্ণ-রাসলীলার এ এক অপরূপ অপ্রাকৃত মহনীয় 
দৃশ্য ! নরবপু গোলকপতি মুরলাধর কৃষ্ণের রচিত এ যেন এক সত্যন্ভুত 

স্বর্গীয় ইন্দ্রজাল ! 
লীলাদৃশ্ত অঙঃপর অপস্যত হইয়া যায়। উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া 

নরর্সি পতিত হন শ্রীবিগ্রহ রণছোড়জীর বেদাতলে | ভাবাবেগে 
ভক্তপ্রবর তওক্ষণাৎ মুছিত হইয়া পড়েন। 

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরসি' দেখেন, উষার ন্সিপ্ধ মধুর আলো 

চারিদিকে ছওাইয়! পড়িয়াছে। পড়িছা আর পুরোহিতের বাগ্- 
ভাগুসহ প্রভূজীর মঙ্গল আরতি শুরু করিয় দিয়াছেন । 

মন্দিরের নিভৃত কোন্ হইতে নরসি' নিবেদন করিলেন সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম। যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু, তোমার দীনদয়াল নাম সার্থক । 
এই অক্ষম দীন ভক্তের উপর যে কৃপা বর্ষণ করেছে! তার তুলন। নেই। 
তোমার লীলা দর্শন ক'রে প্রাণমন আজ সার্থক হয়েছে । এবার ব'ল 

আমার ওপর তোমার'কি আদেশ ।” 

কাণে আসিল দৈবী কণ্ঠম্বর, “নরসি” অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হয়েছে। 
এবার গৃহে ফিরে যাও। যে আনন্দ-ধন আহরণ করলে; ত1 ছড়িয়ে দাও 
দিকে দিকে। ব্রাহ্ষণ অস্ত্যজ, ধনী নির্ধন সবাইকে বিলাও এই ধন। 
মানুষ একান্তভাবে হরির জন, এই হচ্ছে তার একমাক্স পরিচয়-_এই 

১৪৭ 
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তত্ব তুমি প্রচার ক'র!। নাম কীর্তনের গুধা বিতরণ ক'র দেশের 
আপামর জন সাধারণকে ।” 

“কিন্তু প্রভূঃ আমার একটি প্রার্থন৷ যে তোমায় পুর্ণ করুতে হবে। 
অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিয়ে আমার দেহ মন প্রাণকে, সারা সত্তাকে 
তুমি উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে তোমার দিব্য প্রেমে আর পরম মধুর 
ভাবময়তায়। এই প্রেম ও এই ভাবৈশ্র্ষ ঘেন আমার জীবনে চিরদিন 
বর্তমান থাকে ।” 

ণছে*ড়জী উত্তরে বলেন, “তথাস্ত” | 
পুলকাধ্চিত দেহে প্রভুর মধুনাম কীর্তন করিতে করিতে মন্দেস হইতে 

নিজ্ঞান্ত হন নরসি মেহতা! এবার তিনি আগুকাম, প্রাণপ্রভু কুষ্ণের 
তিনি অঙ্গীক্ুত সেবক ও দাস | এবার তাহার জীবনে স্ফুরিত হইয়াছে 
৬ক্তজনের বহ্বাঞ্ছিত প্রেমানন্দ আর প্রভৃজীর প্রদত্ত অভয় মন্ত্র: 

কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর নরঙ্গি' মেহতা স্বগ্রাম ৬লাজায় 
আসিঘা উপস্থিত ' গুছে পৌছিয়াই সোৎসাহে ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম 
নিপেদন করিলেন; কহিলেন, “ভাবীজী ভোমার খন কোন দিনই যে 
আমি শোধ করতে পারবো না। আমার কৃষ্ণদর্শনে তুমিই সাহাধ্য 
কবেছে' সব চাইতে বেশী। তোমার তিরক্ষার ন। পেলে পরম পুরস্কারটি 
কোন দিনই এ অভাগার ভাগ্যে জুটতো ন1।৮ | 

অন্পর্ 'জান্টভ্রাতাকে সবিনয়ে জানান, “দাদা, এতদিন স্ত্ী-পুত্র- 
ক্যা নিয়ে তোমার সংসারে থেকেছি। এবার থেকে একান্তভাবে নির্ভর 
করবে আমাক পরমপ্রতু কৃষ্ণেরই ওপর | তুমি দোষ নিওনা, আজই 
আমি সবাইকে নিয়ে চলে যাবো । ভাবছি, জুনাগড়ে গিয়ে বাধবো 
আমার নূতন ঘর 

“কিন্তু, এতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি ক'রে? পাগলের 

মত এসব রি বলছিস্ তুই ।”-_জ্োষ্ঠভ্রাতা চিন্তিত ব্বরে প্রশ্ন করেন। 
“তুমি ভূলে যাচ্ছো, তুমি বা আমি কিছুই করছিনে। সব করছেন 
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সবার প্রভু রণছোড়জী। তিনি .ভোমায় চালিয়ে নিচ্ছেন, তোমার 
ংসারের সব প্রয়োঞ্জন মেটাচ্ছেন। আর আমার ভারটি নেবেন না? 

বিশেষ ক'রে তিনি যে আমার সখাগো-- প্রাণপ্রিয় সখ1 |” 

জুনাগড়ের শহরতলীতে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নর” মেহতা তীহার 

্বাসন্থান নির্বাচন করলেন। পত্ী মানেকবাঈ আর পুর কন্ঠার 
গ্রাসাচ্ছাদনের ভার ছাড়িয়া দিলেন ইফ্টদেব শ্্রীকুষ্চেরই উপর | নিজে 

্রহিলেন কৃষ্ণবসে সদা বিভোর, সদ| উন্মত্ত । 

চারিদিকে রটিয়। গেল নরসি' মেহতার অধ্যাতু-রূপান্তরের কথা । 

দ্বারকায় গিয়া দ্বারকাধীশের কৃপা'তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইয়াছেন 

শ্রেষ্ঠ ভক্তিসিদ্ধ মহাত্সায় পরিণত। নরসি'র দর্শনের জন্য, তাহার উপদেশ 

ও নাম কীর্তন শ্রবণের জ্রন্য অঙ্গনে প্রচঞ্ড ভীড় জমিন্তে শুরু করিল । 

কৃপাপ্রাপ্ত নরসি'র জীবনে সনাগত হইয়াছে এক নৃতনতর 
আধ্যাত্মিক এশ্বর্ব। রাতারাতি তিনি পরিণত হইয়াছেন এক 

উচ্চস্তরের সাধক-কবিরূপে। কুক্তস্তব, কৃষ্ণচকথা ও কঞ্ণলামগানে 

খরাধরূই তিনিই পারদর্শী । কিন্তু এবার প্রভুজীর কৃপায় বিশেষ শক্তির 
অধকারী তিনি হইয়াছেন, পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহার প্রচারশিল্ঠ 

চারণকি এবং চাক্ণগাঁয়কের পবিত্র ভূমিকা । 
এই সময় হইতে অজ-্ ভক্তিরসাত্মাক পদ, কাব্য ও নাটজ নর" 

মেহত! রচন। করতে থাকেন । প্রেমভক্তির রস মাধুর্ধে, সংবেদনশীলত। 

ও প্রসাদগুণে তাহার এই রচনাসমূহ গুজরাটী সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পণ- 

রূপে আজো গণ্য হইয়া আছে। 

মহাত্মা নরসি মেহতার অধ্যাত্মসিদ্ধির খ্যাতি শুধু জুনাগড় শহরেই 
সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এ খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়! পড়ে সমগ্র গুদ্রাট 

ও উন্তরপশ্চিম ভারতে । 

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসে। নরসি'র মুখে কৃষ্ণকথা রাধাকফ, 
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লীলার কথা গুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হয়, পাগল হয়। তাহার কুটির-অজন 
হয় কীত্তনানন্দের বড় আসর । মৃদঙ্গ ও করতালের সাহায্যে নরসি' 

যখন প্রভুর নামগানে মত্ত হন-__দিব্য ভাবের আবেশ সঞ্চারিত হয় 
তত্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে । কৃষ্ণচেতনায় জাতিবর্ণ-নিধিশেষে সকল 
নরনারী উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। 

নরসি র জীবনসাধনার মূল কথা__কৃষ্ণ ন্বয়ং ভগবান নরবপু ধারণ 

করিয়া গোপ গোপীদের সহিত মিলিত হইয়া অপার মাধুর্ধলীল। তিনি 
প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই মাধুর্যময় এবং প্রেমময় দয়িত কৃষ্ণই 
মানবের উপাস্য! এ যুগে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া মানবের আর 

গতি নাই! 

বৈষ্ণবীয় সাধন ও দিনচর্যা সম্পর্কে নরসি"' কৃহিয়াছেন, ইচ্ট্বস্ত 

কুষ্ণে একৈকনিষ্ঠা অব্যাহত রাখো । দিন রাত অতিবাহিত ক'র তার 
স্মরণে, 'ভজনে ও নাম কীর্তনে ৷ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ক'র, কৃষ্ণই এগিয়ে 

এসে গ্রহণ ক'রবেন তোমার ব্যবহারিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সকল 

কিছু দায়িত্বের ভার | 
ভক্ত্রিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরমি শ্রীহরিকে যেমন সর্ব মন প্রাণ দিয়া 

ভালবাসিয়াছেনঃ তেমনি বাঁসিয়াছেন হরির জনকে । জাতিভেদ ও 

র্ণ বৈষমা না মানিয়া, নীচ বর্ণের অছ্যুক্, আচারভষ্ট মানুষকে তিনি 
আলিঙগনাবদ্ধ করিয়াছেন বিন] দ্বিধায় এবং প্রেমাগ্রুত হৃদয়ে ৷ জুবিজ্জন 
তান্থার চোখে শুধু হরির করুণার বন্তুই নয়, হরিজন হইয়া উত্ঠিয়াছে 
তাহার একান্ত আপনার জন১। 

নর্সি মেহতার আবির্ভাব-পটভূমিকা জানিতে হইলে সমকালীন 
গুজরাটের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান নেওয়া দরকার 
১৪১১ খুঃ হইতে ১৭০৭ খুঃ অবধি গুজরাট রাজ্য ছিল আমেদাবাদের 

১ নরসি" মেহতার এই হরিজন-তত্বই উত্তর কালে গান্ধীজীর জশবন দর্শনকে 
অনেকাংশে প্রভাবিত, করিয়াছিল । গান্ধী জীবনের বিশিষ্ট গবেষক ও ভাষ্যকার- 
দের মতে, গান্ধীজী “হরিজন, নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্ত নরপি'রই নিকট 
হইতে । 
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হুলতানদের শাসনাধীন এবং এই হ্থলতানদের যুদ্ধলিপ্না ও রাজ্য 
বিস্তারের প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুলতান বাহাছুর শাহের 
£শামলায় বিরক্ত হইয়া মুঘল সআট হুমায়ুন ১৫৩৫ সালে গুজবাট 

বুক্তরমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, ১৫৭৩ সালে 

কবর এই রাজ্য মুঘল সাআজ্ের অস্তভূক্ত করিয়া! নেন। 
, আমেদাবাদের স্থলভানদের আমলে গুজরাট একটি স্থসম্বন্ধ শীসন- 

সংস্থার অধীনে ছিল ঠিকই, কিন্তু স্থলতানদের যুদ্ধ বিগ্রছের খরচ 

জোগাইতে গিয়া দেশের সাধারণ মানুষকে নি:ম্ব হইয়! পড়িতে হয়। 

খান, আমীর আর স্থলতান-পদলেহী হিন্দু রাজাদের অত্যাচার ক্রমে 
দুঃসহ হইয়া উঠে। হিন্দু সমাজকে এ সময়ে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার 
'উপায় খু'ঁজিতে হয়। জাতি বর্ণের প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাজ আশ্রয় 
গ্রহণ ক'রে। প্রাচীন এঁতিহোর স্মরণ মনন আর পুরাণ শাস্ত্রের 

আখ্যাপ়িক; অলোচনা ও ভক্তি পথের অনুসরণ ইহাই হইয়া উঠে 

সাধারণ মানুষের উপজীব্য। সাহিত্যেও জনমানসের এই বৈশিষ্ট্যটি 
ফুটিয়। উঠে। চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে গুজরাট সাহিত্যে ও 

লোকগাথায় প্রথম আমর]! পৌরাণিক ধর্মের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে 

পাঁই। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর পুভাব জনসমাজে বিস্তারিত হয় 

আর এই লীলা-রসের জোগান আসে ভাগবত পুরাণ, জয়দেবের 
গীতগোধিন্দ এবং বোপদেবের হরিলীলামৃত হইতে । নৃসিংনারায়ণ- 

সুনি ১৪১৬ জালে বিষু-ভক্তি-চন্দরোদয় নামে একটি ভক্তি-গ্রস্থ রচন। 
করেন এবং গুজরাটীদের মধ্যে ইহা! জনপ্রিয় হইয়া উঠে। গির্ণার 
পাহাড়ের গান্রে ১৪১৭ সালের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ দেখ। ধায় এক 

রসমধুর দামোদরস্কুতি। এই স্ততিতে গোপীজনের প্রিয় “মাথনচোরা। 

কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, জনজীবনে 
রাধাকৃষ্ণের লীলা-আখ্য!ন ইতিপূর্বে প্রচারিত হুইয়া গিয়াছে। 

মুন্সী, গুভরাট আযাও ইট্স্ লিটারেচার. পৃ ১৬৫ 
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এ প্রসঙ্গে গুজরাটের পুরাণ কথক গাগরিয়া ভাট্দের কথ! বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। নরসি'র পূর্বসূরী হিসাবে এই গ্রাম্য, 
ভাটের! অভিনন্দিত হইবার োগ্য। গ্রামে গ্রামে ইহারা ঘুরিয়া+ 
বেড়াইতেন এবং সঙ্গীত, আখ্যান ও কথকতার মধ্য দিয়া জনসাধারণ 
কাছে পরিবেশন করিতেন পুরাণের মনোজ্ঞ কাহিনী। ইহাদের মে 
উল্লেখযোগ্য ভালণও প্রেমানন্দ, মন্ত্রী কর্মণ, ভীম, কেশব, হদেরাম্ 

প্রভৃতি । গুজরাটের ধর্ম সংস্কৃতিতে এই গাগরিয়া' ভাটদের অবদান 

সম্পর্কে শ্রীকান্ধাইয়ালাল মুন্সী লিখিয়াছেন, “এই কথক ভাট নিজেকে 

গণ্য করতে! প্রাচীন আর্ষ সংস্কৃতির এক উত্তরাধিকারীরূপে। এই 

সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওঁজল্য ও পৌরুষের দীপ্তি, সেই অপরূপ সাহিত্য 
ও শুচিশুভ্র আদর্শের কথ! সে গর্বভরে প্রচার করতো। বিদেশী গশ্লেচ্ছ 

সংস্কৃতির গতিরোধ করার জন্য সে উ্গ্রীব ছিল। প্রাচীন যুগের 

উজ্জীবন সঙ্গীত সে কাণ পেতে শুনতো, তার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকতো 
আসন্ন জয়গৌরবের দিকে । তার হৃদয়ের দ্বার উম্মুক্ত ক'রে দিয়ে 

গাইতো সে তার পূর্বপুরুষের ধর্মসংস্কতির গৌরবগাথা। গ্রামীণ 
পাঠকেন্দ্রগুলো। প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতো। তার আগমনে, গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে ঘুরে সে নিবেদন করতো তার প্রাণের স্তুতিগান, পথে প্রান্তরে 

ছড়িয়ে দিত তার কথকতা র মাধুর্য, প্রতি গৃহে অনুরণিত হতো তাঁর 
সঙ্গীতের ঝঙ্কার। ধর্ম আর এতিহোর পরম্পর! সে সতত রাখতো! 
জাগ্রত ক'রে । রক্ষ! করতে] দেশের ভাষা, সাহিত্য প্রেরণাশক্তি ও 

আদর্শবাদ। এই কথক ভাটদের অবদানের ফলেই গুজরাটের 

রাজনৈতিক দাসত্বের গণ্ডী ভেদ ক'রে সগৌরবে মাথা তুলে দাড়াতে 
পেরেছিল এদেশের ধর্ম সংস্কৃতির মহনীয় আদর্শ ।” 

ভক্ত নরসি' মেহতা জীবনের গোড়ার দিকে তাহার ভাবময় জীবন- 

সাধনার উপকরণ কোথা হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, উপরোক্ত 

তথ্যা্রি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়| ঘায়। 

প্রাক নরসি যুগে গুজরাটের ভক্তিধর্ম আন্দোলন প্রাণবস্ত হইয়। 
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নরসি মেহুত! 

উঠে গোস্বামী বল্লভাচার্ষের, প্রভাবের ফলে। তেলেঙ্জানার এই 
আচার্ধ গোড়ার দিকে ছিলেন বিষুভস্বামীর অনুগামী পরে মীরার 
আদর্শের ভিত্তিতে এক নব ভক্তিসম্প্রদায় তিনি গঠন করেন, তাহার 
নাম হয় পুষ্টিমার্গ। ভক্তি সাহিত্যে তিনি ছিলেন স্থুপপ্ডিত। তাহার 
সাধন উপদেশের মর্মকথা--শ্রীকে শরণাগতি, সর্বস্ব সমর্পণ ও 

ঃরাসলীলার অন্ুধ্যান। দেহ মন প্রাণ, বিষয় ও পরিবার সব কিছু ভক্ত 

ইফ্টদেব কুষ্ণকে সমর্পণ করিবে, নিজের বলিতে কোন কিছুই তাহার 

থাকিবে না-_এই সঙ্গে রাধাকৃষ্চের মিলন বিরহের লীলাঃ এবং বিশেয় 

করিয় রাসলীলার ভাবময় অনুধ্যান হইবে ভক্তের সাধনজীবনের 
প্রধান উপজীব্য! 

বল্লভাচার্য ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইয়| থাকুন বা না-ই থাকুন, তিনি 

যে ভক্তিরস সাহিতোর স্থপগ্ডিত ব্যাখ্যাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উত্তর ভারতের নানা তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে এই প্রতিভাধর আচার্ধ 
গুজরাটে আসিয়া উপস্থিত হন। বনু ভক্ত শেঠ ও বাজরাজড়ার 
সাহায্যে নাথদ্বারার শ্রীনাথ মন্দির তিনি সাড়ম্বরে স্থাপন করেন এবং 

এই মন্দিরের প্র“সদ্ধি অচিরে শুধু গুজরাটেই নয় সাঁর। উত্তর ভারতে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । 

আচার্ষের পুত্র ভিথলনাথজী উত্তরকালে গুজরাটে কয়েকটি বড় বড় 

মন্দির মির্মাণ করান। ভক্ত সৃরদাস এবং অষ্টছাপ গোষ্ঠীর আরো 
তুই একটি কবিসাধক ভিথলনাথজীর ভক্তিবাদ দ্বারা অনেকাংশে 

প্রভাবিত হুইয়াছিলেন । 

বল্লভাচার্ষের কৃষ্ণনিষ্ঠ1 ও প্রেমভক্তিবাদ গুজরাটের ভক্তদের প্রেরণা 

যোগাইয়াছিল । স্বভাবত;ই নরসি" মেহতাঁও তীহার ভাবাদর্শে অনেকটা 

অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ত নরর্সির জীবনে বুন্দাবনের নব- 
উজ্জীবিত প্রেমধর্মের প্রভাবই পতিত হইয়াছিল বেশী এবং এই 
পপ শত শা পিপাসা ০ পপ 

১ গোস্বামী বল্লভাচার্যের জন্মকাল ১৪৭৯ থুষ্টাব : দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিয়া! তিনি ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
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ভারতের লাক 

প্রেমধর্ম উৎসারিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্ত ও তাহার বৃন্দাবনবাসী শক্তিধর 
বৈষ্ণব পাধদদেরই সাধন] ও প্রচার-কুশলতার ফলে। 

এ প্রসঙ্গে গুজরাট সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার, মনীষী কে, এম, 
মুন্সী লিখিয়াছেন, “শ্রীচৈতন্থের প্রাণের একান্ত অভিলাষ ছিল»বৃন্দ!বন' 
যেন ভক্তি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রূপে পরিণত হয়। ১৫১০ খুষ্টাব্ে 
তাহার প্রবীন ভক্ত লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনের এক পবিত্র কুঞ্জে 

,সাধন-আসন স্থাপন করিয়া! প্রচার শুরু করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে দুইটি 
মুশ্লিম ওমরাহ শিক্ষাগুরুরূপে তাহাকে বরণ ক'রে এবং তাহার 

শরণ নেয়। পরবর্তীকালে রূপ সনাতন ও তাহাদের স্থপণ্ডিত ভ্রাতুষ্পুত্ 
জীবগোস্বামী বৃন্দাবনকে পরিণত করেন ভক্তিধর্মের এক প্রধান সাধন- 

পীঠ ও প্রচারকেন্দ্রপে। তীহাদের স্থযৌগা নেতৃত্ব ও প্রভাবের ফলে 
বন্দাবনী ভক্ভ্িধারা সারা দেশকে পরিপ্লাবিত ক'রে | দয়িতের প্রতি 

যে ভাবঘন, যে দুর্বার ভালবাসার প্রকাশ দেখি--ইষ্টবস্ত্ব কৃষ্ণের দিকে 

আগাইয়' যাইতে হইবে সেই অনুপম ভালবাস। নিয়া__প্রেমভক্তি 

সাধনার এই তত্বাদর্শ জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে সেদিন বিল্ারিত 

হইতে থাকে । এভাবে ভক্তিবাদ এদেশে সমাগত হয় এক -্থগ্িধমী 
ক্তিপ্রবাহের মত, প্রতিগৃহে আনয়ন ক'রে প্রেম ও আনন্দের বাণী, 

আর্ধ সংস্কৃতির ধারাকে করিয়া তোলে নবশক্তিতে উভ্ভীবিত। ভক্তির 

এই নৃতন জোয়ার বৃন্দাবন হইতে গুজরাটে আগত হয় ষোড়শ শতকে । 

আমার ধারণা, গুজরাটের শ্রেষ্ঠ দুইটি ভক্তকবি মীরাবাঈী এবং নরসি 

মেহতা বুন্দাবনেরই শক্তিধর সাধক ও আচার্ধদের দ্বারা প্রভাবিত 

হুইয়াছিলেন টা ' 

স্থপপ্ডিত শ্রীকাঙ্কাইয়ালাঁল মুক্সির মতবাদ মানিয়! নিলে বলিতে হয় 

গুজরাটের ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি' মেহতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরই 
উত্তরসূরী-_ চৈতন্বৃক্ষের তিনি এক স্ুরসাল ফল। 

১ কে, এম, নদী : গুজরাট আযাণ্ড ইটস লিটারেচার 
- পৃঃ ১৭৯ 
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নরসি' মেহতা 

নরসি'র কৃষ্ণসাধনার অন্যতম অঙ্গ ছিল কৃষ্ণলীলার মধুর পদ-রচনা। 

গুজরাটী এবং হিন্দি সাহিত্যে এই সাধক কবির প্রতিভাদীপ্ত বছুতর 
অবদান ছড়ানো রহিয়াছে । এ সম্পর্কে নরসির জীবন ও সাহিত্য 

সম্পর্কে আলোচন! করিতে গিয়া মুন্সীজী লিখিয়াছেন_-“নরসি র 
আকর্ষণীয় সরস পদসমূহ মুখে মুখে গীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া চলিয়াছে 
কয়েক শত বংসর ঘাব। এই পদগুলিকে জনপ্রিয় করিয়৷ তোলার 

মূলে রহিয়াছে বল্পভাচার্ষের অনুগীমীদের প্রচেষ্টা, আগামী যুগের 
ভক্তি-উজ্জীবর্নের বীজ তাহার! এগ্চলির মধ্যে নিহিত দেখিয়াঁছেন | 
ফলে গুজরাট হইতে নরসি' মেহতার পদসমূহ হইয়াছে অদৃশ্য ; গুধু 
তাহাই নয়, অ-গুজরাটী ভাষায় এগুলি চালু হইয়াছে এবং ভিন্নভাষী 
লেখকদের লেখা হইয়াছে তাহাতে অনেক পরিমাণে প্রক্ষিণ্ত | নরসি'র 

নামে প্রগলিত “হরমালা” ইহার একটি বড় উদাহরণ '_-এই পদসংগ্রটি 

আত্মপ্রকাশ ক'রে ১৬৫০ খুধ্টারন্ধে। পরবর্তীকালে প্রেমানন্দ এবং 

অন্যান্য কবিরা ইহার পুনধিনাস, এবং পুনলিখন সম্পন্ন করেন ৮ 
নরসি র পদসমূহের সংখ্যা সাত শত চল্লিশের উপর | শুঙ্গরমাল! 

নাম দিয়। উহা প্রকাশিত হইয়াছে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন 

বিরহের কথায় এই ক্লাব্যমাল! ভরপুর। প্রেমন্তক্তিন্ জীবন্ত বিগ্রহ, 

কষ্চপ্রেমে সদা উন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের মধুর রসাত্মুক ভজন ও তীব্র 
ভাঁবময়তাঁর প্রভাব এই রচনাগুলিতে লক্ষ্য কর! যায়। 

নরসি'র -বলাঁস-সহজ্রাপদীতে সংগৃহিত রহিয়াছে ১২৩টি স্তবমধুর 
সঙ্গীত ও কবিতা । ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে রাসলীলার 
উপাখ্যান নিয় আপন সাঁধনজীবনের আন্তরিকতা ও কবিত্ব শক্তির 

বলে তিনি এই পদসমূহকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। 

তার অন্ান্ত উল্লেখযোগ্য কাব্য-রচনার মধ্যে রহিয়াছে স্তুরতসংগ্রাম 
বসন্ত ন'! পদে, হিন্দোল। ন পদে! এবং ভাগবতের দশম স্বন্দে বণিত 

কৃষ্ণলীলার কতকগুলি অপূর্ব কাব্য-চিত্র। 
“শামল-শা-নো-বিবাহ' নামক 'একটি আত্ম্মৃতিমূলক কবিতাও 
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ভক্তকবি নরসি' রচন। করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাহার নিজ জীঝন 

এবং নিজ পরিবারের নাগা তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। 

গুজরাটী সাহিত্যে নরসি' মেহতার প্রভাব যে দুরবিস্তারী হইয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।__“তাহার রচিত পদ জমুহের মধ্য 
দিয়া তিনি রসানুভূতির তীব্র আবেগ ও সৌন্দর্ষ-পিপসার পরিচয় 
দিয়াছেন। ধীর চ!লের প্রভাতির! ছন্দ সমন্িত তাহার সঙগীতগুলি 
উষাকালীন স্তব ব! ভঞ্জন-সল্গীতের উপযোগী এবং এগুলি গুজরাটাদের 
কয়েক পুরুষ ব্যাপী ভাব ও ভাষাকে পরিবন্তিত করিয়াছে । নরসির 
পদের আঙ্গিক ও রুচিতে সুন্মন রসবোধের পরি5য় তেমন মিলেন]। 
মীরার লাবণ্য ও ছন্দ স্থযমা তাহাতে নাই-_নাই ভক্ত-স্থরদাসের 
তীব্র আবেগধমিতা, নাই গোম্বামী তুলনীদাসের চিরায়ত জীবন- 
বোধের মর্ধাদা। তাহার ভাষা হয়তো! একটু বেশী অহঙ্কার ঘেষা_ষে 

সূন্মম পেলব স্পর্শ উচ্চ শ্রেণীর কবিতা স্থষ্টি ক'রে নরমসি'তে তাহা 
অনুপস্থিত। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তাহার যুগের প্রাণহীন 

সাহিত্যের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়েন এবং গুজরাটা 

কবিতাকে নৈর্বক্তিক হইতে ব্যক্তি-ভিত্তিক শিল্পকলায় তিনি পরিণত 
করেন। কবি, ভক্তসাধক ও সনাতন 'আর্ধধর্মের সংবাহক-রূপে 

নরসি* মেহত। গুজরাটের ধর্মসংস্ক'তময় জীবনে ছিলেন অনন্যপুরুষ-_ 

আজে! তিনি তাহার সেই মর্ধাদায়ই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন 

নরসি'র জুনাগড়ের জীবন শুরু হয় এক অপূর্ব ভাবময়তা ও 

ভক্ভি-উন্মাদনার মধ্য দিয়া । প্রেম সাধনার বাণী তিনি সোতসাহে প্রচার 

কারিতেছেন জাতিবর্ণ নিবিশেষে সকল মানুষের কাঁছে,নিজের জীবনকে 

করিয়! তুলিয়াছেন ভজনময় ও কৃষ্ণসর্বস্থ। আর তীর গৃহ-অঙুনটি 

হইয়] উঠিয়াছে অগণিত ভক্তের আশ্রয়-স্থছল 
দিনরাত তাহার গৃহে চলিয়াছে নামগান ও কীর্তনের উৎসব । 

মত পট আত ইউস নিটারেচা পৃঃ ১৯৯ 
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নরসি নিজে একেবারে নিঃস্ব ভক্ত গুণগ্রাহীদের সাহায্যে কোনমতে 

সপরিবার তীহার গ্রাসাচ্ছাদন চলে । এহেন অবস্থায় কীর্তন উত্সব ও 

এত প্রাসাদান্নের যোগাড় কি করিয়া হয়, তাহ! কিন্তু বড় বিস্ময়কর । 

কীর্তনীয়া বাদনায়াদের সঙ্গে সঙ্গে জড় হইতেছে শত শত ভক্ত 

দর্শনার্থী। ইশাহাদের সবাইর ল্য বহয়াছে প্রসাদান্নের ঢালাও 
বন্দোবস্ত । কে খাগ্সম্তার জুটাইতেছে, কোথা হইতে অর্থ আসিতেছে 

তাহ। বুঝিবার উপার নাই। কুষ্ণের সংসার যেন সাজানে। হইয়াছে 
নরসি মেহতাঁর গৃহে, আর অন্তরাল হইতে প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণই বহন 
করিতেছেন সকল কিছুর দায়িত্ব । 

শহরের রক্ষণশীল নাগর ব্রাঙ্গণদের প্রায়, সবাই নরসি'র জ্জাতি । 
নরর্সির এই সর্বজনান ভক্তিবাদ, নিম্নবর্ণের নরনারীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ 
তাহাদের কাছে অস্হা একদল প্রবাঁণ ব্রাহ্মণ সেদিন তাহাদের বক্তব্য 

নরসি'কে বুঝাইতে আসিয়াছেন, নান! সর্পদেশ দিতেছেন। কথ! 
প্রসঙ্গে তাহারা কহিলেন, “নরসি' তুমি বৈষ্ণব হয়েছ, তা বেশ কথা। 

শান্্রবিধি অনুযায়ী বিষুঃর আরাধনা ক'র, কেউ তাতে আপত্তি 

করবেনা । কিন্তু, এসব কি হচ্ছে বলতো? প্রেমধর্মের নাম কারে 
শহরের যত বাজে লোক, অগ্ুৎ্ড লোক নিয়ে মূর্খের ম মাতামাতি 

করছে।। এতে- তো! ভোমার বা তাদের কারুর কল্যাণ হবেনা। 

এবার থেকে প্রঠত বৈষ্ণব হতেই বরং তুমি চেষ্টা ক'রে11% 

“বৈষ্ণব---বৈষ্ঞব' বলিতে--ভক্তপ্রবর নরসি'র দুই নয়নে বহিতে 

থাকে প্রেমাশ্রুর ধারা। আত্মসম্বরণ করার পর ভক্ত-কবির মুখ হইতে 

নির্গত হয় এক অপুব সঙ্গীত-পদ । 

বৈস্তজন তো তেনে কহিতে 

জে গীড় পরাই জানে রে' 

পরছুঃখে উপকার করে তে, 

মন অভিমান ন জানে রে 
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সকল লোকম1 সহূনে বন্দে, 

নিন্দা তে ন করে কেনী রে। 
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, 

ধন্য ধন্য জননী তেনী রে ॥ 

সমদৃষ্টি নে তৃষ্ঠ৷ ত্যাগী, 
পরন্্রী জেনে মাত রে। 

জিহ্বা থকী অপত্য ন বোলে, 

পরধণ নব জ্ঞানে হাথ রে ॥ 

মোহমায়া ব্যাপে নহি তেনে, 

দৃঢ় বৈরাগ্য জেন। মনম 1 রে। 
রামনামসূ তালি রে লোগী, 
সকল তীরথ তেনা তনমা রে॥ 

বণলোভী নে কপটরহিত ছে, 

কামক্রোধনে নির্বাধা রে। 

ভণে নরসৈয়ো৷ তেনু দরশন করত, 
কুল ইকোতের ত্যাধ্য! রে ॥ ৯ 

__-ওগোঁ, তাকেই তো বলি প্রকৃত বৈষ্ণব 

অপরের পীড়া আর ছুঃখকে জানে যে নিজের ব'লে 

আর্তের সেবায় সদাই সে উন্মুখ 
অন্তরে নেই অভিমানের কাটা, . 
সবার চরণে জানায় সে যে নআ নতি 
ঘৃণা নেই কখনো কারুর প্রতি 
দেহে মনে সে বীর--পরম ধীর ও স্শ্থির | 

১ নরপসি'র এই ভক্তিরসাত্মক পদটি উত্তরকালে মহত্মা গান্ধীকে অশেষ 

প্রেরণ! যোগাইয়াছিল। এ পদটিকে মনে প্রাণে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিজ 

জীবনের প্রধান স্তবগাথারপে । 
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তার জননী হন পরম সৌভাগ্যবতী 

এই বৈষ্ণবের অন্তর সদ নিস্তর্-_নিষ্পৃহ, 
সকল জীবন তৃষ্ণা সে করেছে পরিত্যাগ, 

পরদার মাত্রেই তীর কাছে হয়ে উঠেছে মাতৃসমা 
এ বৈষ্ণব নয় কখনো অসত্য-ভাষী 

অপরের ধন হাত দিয়ে কথনে। সে ক'রেনা স্পশ 
শাস্ত্রে বুৎপত্তি নেই, তবুও অন্তরে আছে আত্মবিশ্বাস, 
মন তার রয়েছে সকল মায়ামোহের উর্ধে। 

প্রভু শ্রীরামের আরাধনায় পেয়েছে সে ভাবরস, 

তার দেহটি হয়ে গিয়েছে পরম পবিত্র 

পরিণত হয়েছে সর্লোকের তীর্থ রূপে । 

এই বৈষ্ণব নয় কখনো বিষয়লুব্ধ। 

তথ্চকতা নেই তার জানা, 

সব আকাঙক্ষা। আর ফরোধকে করেছে দেজয়। 

কহে ভক্ত নরসি ওরে ভাই, 

এমন বৈষ্বের দর্শন যে বিরল সৌভাগ্য ! 
এ দর্শনে একাত্তর পুরুষ হয়ে বায় উদ্ধার ! 

নরর্সি মেহতা] নিজে ছিলেন খাটি বৈষ্ণব, অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ । 
ঠাহার স্বচ্ছ দৃষ্টি ও জীবনদর্শ নের কাছে তাই সাধু বৈষ্ণবের আধ্য[ত্ত্িক 
উপলব্ধিটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত কিছু গুণ ও এশর্য 

হুইয়? গিয়াছে অবান্তর । একটি স্থৃপ্রসিদ্ধ পদে নর বলিতেছেন £ 

স্নান তর্পন আর আরাধনায়ই কি সব হবে? 
পাওয়! াবে পরম প্রভুর দর্শন ? 

মিগ্ধ ছায়াচ্ছন্স পুহকোণে বসে 

অজত্র দান দাতব্য নিয়েই না হয় কাটালাম জাবন-_ 
ওগো তাতেই কি সব হবে? 
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ষড় দর্শনে না হয় প্রাজ্ঞ হওয়াই গেল, 

কিন্তু তার ফলে মিল্বে কি সে পরম ধন? 

জাতি বর্ণের গৌরব ন] হয় বজায় রাখাই গেল, 

কিন্তু বিষয়-স্থখ ছাড়! আর কি পাবো তা থেকে? 

নরপি' কহে জীবনের মণিকোঠায় 

সদ1 জাগ্রত রয়েছেন যে পরমাত্ম1-_ 

তকে যে না পায়, সবই যে তার বৃথা । 

চিন্তামণি রত্বের মত অমূল্য যে মানবজীবন 

তা সেহারিয়েছে চিরতরে । 

পরম তত্বের বিচার প্রপঙ্গে নরসি' সদাই জোর দিয়াছেন বাস্তব 
সাধন-পথের উপর ! দর্শনের সুক্্াতিসৃ্ষন বিশ্লেষণে ব্যস্ত ন1 হইয়া 
আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছেন বড় ঠাঁই! আত্মীভিমাঁন নাঁশের 
উপর সাধকদের জোর দিতে বলিয়৷ তিনি গাহিয়াছেন £ 

জীব ঈশ্বর অনে ব্রহ্মণ। ভেদম 

সত্য বস্তু নহি সন্ভ জউসে। 

কু” অনে তপন তজীশ নরসৈ'য়! তো 
গুরু তনে হর্ষধীপার পাউসে 

-_-+ওগো, সত্য কি উদ্ঘাটিত হয় কখনো 

চুলচেরা তত্বের বিচারে ?--- 

জীবাত্বা, ভগবান আর পরমাত্মার 

ভেদাভেদ নির্ণয় ক'রে? 

নরর্সি কহে, আগে দূর ক'র সব ভেদবুদ্ধি, 

বিস্যৃত হও “আমি' “তুমি'র পার্থকাবোধ, 
তবেই গুরু হবেন আবি ত-- 
এগিয়ে দেবেন তার কল্যাণ হস্ত ! 



নরসি যেহভ! 

ব্যক্তিগত সাধন-জীবনে নরঙ্সি গভীরভাবে অন্গুশীলন করিতেন 

ভক্তিপ্রেম সাধনার মধুর পথ। গৌড়ীয় বৈষ্বদের মত ভাগবত 

পুরাণকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন এই প্রেম সাধনার ভিত্তিরূপে। 
কৃষ্ণ ও গোপবালাদের মিলন-বিরহ লীলার রস আক পুরিয়! পান 
করিয়াছিলেন--এই পরম রসে হইয়াছিলেন রসায়িত। 

ইষ্টদেব কৃষ্ণের দিকে দিনের পর দিন তিনি আগাইয়। চলিয়াছেন। 

গোপীভাঁবে মন-প্রাণ সদা বিভাবিত, কথনে৷ হাসি কানায়, কখনে বা 

মধুর রসের উচ্ছুলতায়, কখনে। বা দয়্িতের প্রাণ ভোলানো। স্তুতি 
গানে তিনি বিভোর | নিগৃঢ় প্রেম সাধন! ও সিদ্ধির ইঙ্গিতবহ একটি 
পদে মহাভক্ত নরসি' গাহিতেছেন £ 

ভূবন স্বামী কৃষ্ণের করপল্লব আমি করেছি ধারণ, 

দিয়েছি আমার প্রেমের অঙ্গীকার । 

তবে আন্র কাকে ক'রবেো৷ আমি ভয় £ 

রাসলীলার ভুবনমোহন সুমধুর দৃশ্য 
করেছে আমায় সম্মোহিত, ৃ 

ঘটেছে পরম অন্ভুত রূপান্তর, 

দেহ আমার যেন হয়ে গিয়েছে গোপীদেহ | 

মানিনী রাধার পাশে করেছি উপবেশন, 

সখা হয়ে কোমল কণ্টে ক'রেছি কত আশ্বাদন, 

প্রেমলীলার হয়েছে কত বিচিত্র অভিভ্ত| | 

বাধারাণীর পাশে বসে 

প্রেমভ'বে বংশীবাদন করেছেন যিনি 

সখি, তিনিই যে আমার জীবনম্বামী, 

চিরতরে কেড়ে নিয়েছেন দেহ মন প্রাণ | 

কাস্তাভীবের, গোপীভাবের আর একটি মনোজ্ঞ পদে প্রেমিক সাধক 

নরসি' দয়িত কৃষ্ণের এক অপরূপ রসময় মূতি ফুটাইয়1 তুলিয়াছেন £ 
১৬১ 
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সখি, দয়িত আমায় ডেকেছেন বাঁশীর স্বরে ; 

এক মুহুতও আর যে যায় না ঘরে থাকা। 

হৃদয়ে জেগেছে উল্লাসের প্রমত্ত ঢেউ, 

একটিবার দেখতে চাই সই, তীর চন্দ্রবদন। 

বল ব'ল এজন্য কি করতে হবে আমায়? 

কাহু,র কণ্ঠদেশে জড়ানে৷ ছিল আমার বানু, 

কি ক'রে যাবে পানিয়া ভরণে ? 
তার বাশির যাদু করেছে আমায় আচ্ছম, 

তার মোহন নয়ম দুটি হান্ছে সদা তীক্ষ বাণ, 
আর অঙ-লাবণি করেছে আমায় অবশ, বিহ্বল । 

সথি, আমার শ্থামের আখিযুগলের নেই তুলন।। 

তাতে রয়েছে প্রেমের অমোঘ মায়াজাল, 

এ জাল ছিন্ন ক'রে 

বলতো, কেমনে ফিরে যাই নিজ ঘরে ? 

সথি, আমার্ দেহ মন প্রাণ 

সব ষে গিয়েছে চুরি ! 

নরর্সির এই কৃষ্ণভাবনা, এই কৃষ্ণচর্যা শুধু প্রেমরসের উচ্ছাস আর 
ভাবালুতার মধ্যেই নিবন্ধ থাকে নাই । কৃষ্ণসন্তার উদার এবং গগনচুন্বী 

মহিমাকে ইহ! গ্রিয়। স্পর্শ করিয়াছে । পরম পুরুষ কৃষ্ণের অনান্স্ত 
স্বরূপ বর্ণনা! করিতে গিয়৷ সাধক কবির কণ্ঠে ষে পদটি উৎসারিত 
হইয়াছে যে কোন ভক্তি সাহিত্যে তাহার তুলন! বিরল £ 

নীরখনে গগনম 1 কোন ঘুমী রহথো, 

তেজ হু তেজ শব্দ বোলে। 

শ্যামন! চরণম" ইচ্ছু ছু মরণ রে, 
অহিয়'। কোই নথা কৃষ্ণ তোলে। 
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শ্যাম শো ভ। ঘনী বুদ্ধি ন শকে কলী, 
অনন্ত ওচ্ছবম 1 পঁথ ভুলী। 

জউ নে ঠচৈতন রস করী জানবো, 
পকড়ী প্রেমে সজীবন মুলী ॥ 
জলহল জ্যোত উদ্যোত ববি কোটমণ? 
কেমনী কোর জ্যা নীসরে ভোলে ; 
সচ্ছিদানন্দ আনন্দক্রীড়! ক'ঝে, 

সোনান 1 পারন” মাহী ঝুলে । 
বতি বিণ, তেল বিণ, সুত্র বিণ জো বলী, 
অচল ঝলকে সদা অনল দীবে 2 

নেত্র বিণ, নীব্রখবে1, রূপ বিণ পরখবে।, 

বিণ জিহবা এ বস সরস পীবে! | 

অকল অবিনাঁশী এ নব জায়ে কলয়ো, 
অরধ উরধনী মাহে মহালে ; 

নরসৈ'য়! চে। স্বামী সকল ব্যাশী রহয়ো, 
প্রেমনা ততম 1 সত ঝালে। 

--একবার তাকিয়ে ছ্াখো, 

উদ্দার নিঃসীম আকাশের দিকে ঃ 
কে আছে সেথায় ওজভপ্লোত হয়ে 2 

উচ্চারণ করছে কে সেই স্বমহান বাণী 

__-আমিই সেই, আমিই সেই £ 
অভীষ্ট আমার-_কুষ্চরণে দেবে। তল্ুু বিসর্জন, 
কারণ, প্রাণপ্রভূ কৃষ্ণের কই তুলন] ? 
মন আমার ডুবে রয়েছে সংসারের তরল স্থখে, 
গভীর, ঘনঘোর কৃষ্”মহিমার 
পর্রিমাপ করবে সেকি ক'রে? 
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চেতনা ও জড় উভয়কেই জানো-- 
এক এবং অদ্বিতীয় ব'লে ; 

চিরন্তন জীবন-সত্তাকে সপ্রেমে জাকড়ে ধর, 
দৃষ্টিপাত ক'র ব্রহ্গাগু-ভরা অন্ত আকাশে, 
যেখানে লক্ষকোটি উদয়-ভানুর 

উচ্ছুলিত জ্যোতির চলছে মহোত্সব। 

যেখানে মহাকাশে -ওতপ্রোত হিরণ্যবর্ণ অগ্নিলোত, 
সেখানে পরম প্রভুর আনন্দ লীলার নেই বিরাম-_ 
অনাছ্স্ত কাল থেকে দুলছে তার স্বর্ণপালহ্ক। 

কালজয়ী জ্যোতির দীপশিখ! সেখানে সদা প্রজ্জলি ত 

সে দীপে নেই প্রয়োজন সল্তের বা তেলের, 

সে দীপ নিক্ষম্প-_-অনিবাণ। 

এসো আমরা দর্শন কঃরি সেই পরম পুরুষকে, 
দর্শন ক"রি নয়ন ব্যতিরেকে-_ 

দর্শন ক"রি সেই তাকে, ধিনি নিরাকার-_সীমাহীন । 

এসো এই দিব্য আনন্দামৃত পান করি আমর! 

কিন্তু পাধিব জিহবার কোন সাহাষ্য ন৷ নিয়ে। 

চির-অজানা, চির-বিদ্ভমান এই পরম অত! 

জ্বলছেন মহাকাশে অনাচ্ান্ত কাল ধরে। 

নরপি'র প্রভু মিশে আছেন সর্বস্যত্ভিতে, 
কিন্তু শুধু সাধুদের প্রেমের জালেই পড়েন তিনি ধরা! 

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়! নরর্সি র খ্যাতি প্রচারিত হইতে থাকে, 
এবং এ খ্যাতি জুনাগড়ের সীম! ছাড়ায়! বিস্তারিত হয় গুজরাটের 

নান অঞ্চলে । নরসি'র দিনচর্ধার বেশীর ভাগই কাটিয়া যায় প্রভুজীর 

নামগান আর নৃত্য কীর্তনে। ভাবাবেশে যখন যে লীলা দৃশ্য মানসপটে 

ভাসিয়া উঠে, ভক্তকবি তখনি তাহা স্বরচিত রসমধুর পদসমূহে ধরিয়া 
১৬৪ 



নরসি' মেহভা! 

রাখেন। তারপর ভক্তগণ-সহ চলে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্তন। নরসির 
এই কীর্তন সভ৷ ক্রমে গণ্য হয় জুনাগড়ের এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 
রূপে । 

ভক্তগোষ্টাসহ এই.বৃহৎ সংসার-_নরসি' যাহাকে বলিতেন ঠাকুর 
রণছোড়ঙ্জীর সংসার--একদিনের তরেও কিন্ত অচল হয় নাই। 

ঠাকুরেরই কৃপায় আর ভক্ত শিষ্যদের সহায়তায় ইহার সমস্ত কিছু 

ব্যয় দিনের পরে দিন অনায়াসে নির্বাহ হইয়াছে। ভক্তিমতী পত্ী 

মানেক-বাজর সেবা যত্বু ও ব্যবস্থাপনাও এই সংসাঁরটিকে ধারণ করিয়া 
রাখিতে কম সাহায্য করে নাই । 

কণ্ঠ। কুশুর-বাজঈ যৌবনে ক্রমে পদার্পণ করিল। এবার তাহার 

বিবাহ ন1 দিলে চলেন।। বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় শুভকাজ সম্পন্ন 

হইতে বেশী দেরী হইল না। ব্যয়সাধ্য কুটুন্দিতা ও সামাজিকতার 
দায়িত্বও কোনরূপে পালন করা গেল। 

নরুসি" কিন্তু মহ! বিপদে পড়িলেন, পুত্র বিবাহের বেলার । প্রভাতী 
কীর্তন ও ৬জন সেদিন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে । ভক্ত শিষ্যদের নিসা 

একটু তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক প্রবীণ পুরোহিত 
বাহ্ষণ তাহার সম্মুখে আগাইয়! আসেন। নিবেদন করেন, “ভক্তপ্রৰর, 
আপনার নৃত্য কন দেখে ভগবও ভাবে বিভাবিত নয়ন-মনন্চোভন 

মৃতি দেখে, মুগ্ধ হয়েছি । এবার আপনার একটু অবসর হয়েছে, এই 
ফাকে একটি শুভ প্রস্তাব আপনাকে জানাতে চাই ।” 

“কৃপা ক'রে বলুন কি আপনার বক্তব্য”-- আসন ত্যাগ করে, 

করজোড়ে উত্তর দেন নরসি' | 

“আমি দুদিন হল্প জুনাগড়ে এসেছি! স্থায়ী নিবাস বড়নগরে। 

প্রতাপশালী মদন মেহতার নাম নিশ্চয় আপনার শোন। আছে, আমি 
তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মদন মেহতার একটি 

রূপবতী বিবাঁহযোগ্য কন্যা আছে, তার জন্য একটি স্থৃপান্র চাই ।” 
“ত1, আপনি আসলে কি বলতে চান ?” 

97, 
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: “আমি প্রস্তাব করছি-_ আপনার পুত্রের সঙ্গে মদন মেহতার 
কন্তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হোক্ ৮ 

“সেকি? তাকিক'রেহয়? মদন মেহতা যে বড়নগর রাজ্যের 

একজন দিকপাল । আর আমি হচ্ছি কাঙাল, একজোড়া করতাল 

ছাড়া আর কোন সম্পদই আমারই নেই। এহেন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মাণের 

পুত্রের সঙ্গে মদন মেহতার কন্যার বিয়ে? এ যে হতেই পারে না।” 
“নরসি মেহতা, আপনার কৃষ্জের ইচ্ছে হলে তো৷ সব অসম্ভবই 

জন্তব হয় |” 

“তাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু ব্যাপার কি খুলে বলুন তো।” 
“শুনুন তবে। আমি আজ কয়েকদিন যাব জুনাগড়ে এসেছি। 

এ কয়দিনই সোতসাহে এই কীর্তন সভায় উপস্থিত ছিলাম। নিজ 

চোথে প্রত্যক্ষ করলাম আপনার অতি অদ্ভুত প্রেমভক্তিভাব। কৃষ্ণের 
নিতান্ত আপন জন ন1 হলে এ সাত্বিক ভাবের উদয় মানুষের জীবনে 

তো হয় না। আপনার ছেলে শ্যামলকেও আমি লক্ষ্য করেছি বেশ 

ভালভাবে । সত ও ধর্মনিষ্ঠ যেমনি, তেমনি পরের সেবা আর. 
উপকারেও দেখেছি তার উৎসাহ । এই ছেলেকেই আমি মনোনীত 

করলাম মদন মেহতার কন্যার বর হিসেবে 1” 

“পৃপ্ডিতজী, সবই শুনলাম, কিন্তু মদন মেহতা যে মস্ত ধনী লোক: 

বড়নগরের রাজদরবারে তার প্রবল প্রতিষ্ঠা। আমার মত কাঙালের 
ছেলেকে কেন জামাতা ক'রবেন তিনি ? 

“সে আমি বুঝবে, ভাই। এ ব্যাপারে মদন মেহত। যে আমাকেই 
সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে । আর আমার দিক থেকে বলতে গেলে, 

আপনার ছেলে শ্মামলের চাইতে উপযুক্ত পাত্র তো আমি কোথাও 
দেখতে পাইনে। এ প্রস্তাবে অমত ক'রবেন না, ভাই 1” 

কথাটি রাষ্ট্র হইতে দেরি হয় নাই। একদল ঈর্ধাপরায়ণ জ্ঞাতি 
নরসি'র কাছে তখনি ছুটিয়া আসে । শ্লেষের সুরে বলে, “নরপসি, বলি- 
হারি বাই তোমার চতুরতা দেখে । এদিকে দিন্-ভিখারা বৈষ্ণব সেজে 
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আছো, দেখাচ্ছে কাঙালপনা। আর ওদিকে ছেলের বৌ আন্ছো 
সদন মেহতার মত ধনীর ঘর থেকে । তা বাই হোক, বড়লোক 
কুটুদ্বের সঙ্গে পাল্লী দিয়ে কাজ করতে পারবে তো 1” 

“কুটুম্ব ধনী, কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায়”_-নরসি" সবিনয়ে 

নিবেদন ক'রেন। 

“না-_-নরসি? খুব আসে যায়। আমাদের নাগর ব্রাহ্মণদের একটা 

সামাজিক সম্মান আছে আর আছে কুলগৌরব। তুমি যেতারহানি 
ঘটাবে তা আমর। হতে দেবনা । বড়লোকের মেয়ে ধরে আনতে হলে, 

বড়লোকের মতই এ বিয়েতে তোমায় খরচ-পত্র ক'রতে হুবে। 

আমাদের বংশ গৌরবের এতটুকু হানি ঘটালে, তোমায় আমরা 
সমাজচ্যুত ক'রবো! এ কথাটি যেন স্মরণ থাকে ।” 

সরল হৃদয় নরসি' এ মন্তব্যে বড় ভয় পাইয়। গেলেন । মদন মেহতার 

গ্রাতিনিধি পণ্ডিতকে তিনি কথা দিয়া ফেলিয়াছেন ! অথচ তাহার কাছে 
একটি কানাকড়ির সংস্থান নাই । বংশগোঁরবের অজুহাত তুলিয়া জ্ঞাতিরা 

চাঁপ দেওয়া শুরু করিয়াছে । সমারোহের সহিত এ বিবাহ অনুষ্ঠিত ন 

হইলে তাহার নিগ্রহের অবধি থাকিবে না| এষে এক মহ] সঙ্কট! 

পত্বী মানেক-বাঈ সব কথা ধীরভাবে শুনিলেন, কহিলেন, “এজন্য 
তুমি এত ভেবে মরছে! কেন। দ্বারকাধীশ রণছোড়জী ধার প্রভু, বন্ধু 
_-তীার আবার কিসের অভাব ? তুমি আজই রওন! হয়ে যাও । গিয়ে 

ঠাকুরকে সব খুলে ব'ল। নিশ্চয় তিনি এর একটা বিহিত ক'রবেন।” 
এ প্রস্তাব শুনিয়া নরসি তো মহ] উৎসাহী | শ্রীবিগ্রহ রপ- 

ছোড়জীকে অনেকদিন দর্শনও করা হয় নাই। পরের দিন প্রত্যুষে 
উঠিয়াই রওন? হইলেন প্রাণপ্রভূর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের উদ্দেশে ! 

্বারকায় পৌছিয়া কিন্তু মানেক বাঈর কোন কথাই নরসির স্মরণ 

রহিল না । কথনে। দিব্য ভাবাবেশে কখনে! বা ভজনানন্দে কয়েকদিন 

জতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে ঠাকুর একদিন তাহাকে দন 
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ছিলেন। প্রেমমধুরকণ্টে তিনি কহিলেন, “নরসিঃ আর নয় এবার 
নিজ গৃহে কিরে যাও। সেখানে আমার অগণিত ভক্ত যে নির্ভর ক'রে 
থাকে তোমারই ওপর। গ্ভাখো, মানেকবাঈ ঠিক কথাই বলেছে। 

আমি তোমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু ইহকাল পরকাল সকল কাঁলেরই বন্ধু। 

হ্যা, এই ছ্ুটোই আমি দেখবেো!। তুমি ভেবে! না, শ্যামলের বিঝ্বে 
ভালোভাবেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে ।” 

“তাই তো প্রভূ, তোমার কাছে আসার পর আদ যে ঘর- 
সংসারের কথা, সমস্যার কথ সব একেবারে ভূলে গিয়েছিলাম । 

ভাগ্যিস্ তুমি মনে করিয়েছে! । আমি কাঙাল, নিষাতন ও অপমানের 
ভয় অ'মার নেই কিন্ত্ত সবাই জানে, তোমার মত খাজরাজেশ্বর আমার 

প্রতিপালক, বন্ধু। দেখে তোমার যেন কোন নিন্দে সমালোচন। 
না হয়। তা হলে প্রাণে বাচবোনা |” 

“নরসি”, ভয় নেই, তা হবে না। আরে। জেনে রেখো, যাঁরা 
একহাতে সংসারকে ধ'রে, আর একহাতে ধ'রে আমায়--তাদের ভার 

আমি নিতে পারিনে। অহমিকার প্রাচীর তুলে তারা আমায় দুরে 
সরিয়ে রাখে । যাঁরা সব কিছু চিরতরে ত্যাগ ক'রে আনায় দুহাতে 

জড়িয়ে ধরে তাদের সব ভার গ্রহণ ন1 ক'রে আমার উপায় থাকে 

না। তুমি ষে দুহাতে আমায় জড়িষে ধরেছো, নিয়েছো একান্ত শরণ । 

তাই তে! তোমার সব সমস্তার দিকে সতত রয়েছে আমার দৃষ্টি।” 
আশ্বস্ত হইয়া পরমানন্দে নর্সি' জুনগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্র 

শ্যামলের বিবাহ অনুচিত হইল যথাকালে এবং মহ? সমারোহের 

সহিত দ্রব্যসম্তার, লোকজন, বাগ্ধভাগু, আলোকসজ্জা কোন ক্রিছুরই 
অভাব দেখা গেল না। কেষে কাহার নির্দেশে কাজ সম্পন্ন করিয়। 

যাইতেছে, তাহ বৃঝিবার উপায় নাই। জ্ঞাতি নাগর ব্রাহ্মণের তো 
কা দেখিয়া হতভম্ব | কেহ বলে, এসব নরসি'র সিম্বীইর খেলা | কেহ 

বাবলে নরসির ভক্ত শিল্কের সংখ্যা আজকাল, প্রচুর, তাহারাই 
প্রাণপণে সাহাষ্য করিয়াছে, এ বিপদ হইতে তাহাকে করিয়াছে উদ্ধার। 
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দীন দরিদ্র ও অন্ত্যজদের জন্য নরসিয় করুণ! ও ভালবাসার অস্ত 
ছিল না। বন্তুত তাহার হরিসভা-প্রাঙ্গগ ছিল সমাজের এইসব নিন 

শ্রেণীর মানুষের এক বড় আশ্রয়, তাপিত লাঞ্ছিত জীবনের জুড়ানোর 

স্থান, শাস্তির স্থান । 

সেদিন একদল দেহাঁত আপিয়া নিবেদন ক'রে, “প্রভু, রোজ তে। 

আপনার অঙ্গনৈই আনন্দের হাট বসে আর হরিকথা হরিকীর্তনে 

সবাই পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের একান্ত অভিলাষ, একদিন আমাদের 

দেহাত পাড়ায়, আমাদেরই কুটিরে হরিসভ বস্থুক। আমাদের এ 

মনোবাঞ্! কি পূর্ণ হবে? অগ্যুতৎ্-দের মধ্যে গিয়ে কীর্তন-নর্তন করতে 

কি আপনি রাঁজী হবেন 2 ভয়ে ভয়েই আমাদের প্রার্থন৷ জানাচ্ছি। 

এখন আপনার যা অভিরুচি |” 

“সেকি রে? এ সব কি বলছিস্”--বলিতে বলিতে সঙ্গল চক্ষে 

ভাবাবেগ কম্পিত দেহে নরসি' মেহতা আগাইয়! আসেন, প্রেমতরে 

আলিগনাবদ্ধ করেন তাহার অস্পশ্য দেহ!ত ভক্তদের । বলেন, কৃষ্ণ 
সেবায় তোদেরই তে! সব চাইতে বড অধিকার। আর তার বড় 

স্যোগও রয়েছে তোদেরই।” 

'অপার বিস্ময়ে দেহাতের দল প্রেমাবিন্ট মহাপুরুষের দিকে 

তাকাইয়া থাকে । 

নরসি' মেহতা বল্লিয়। চলেন, “ঠাকুরের কি কম কৃপা তোদের 
ওপর ? তোদের তিনি অর্থ দেননি, দেননি উচ্চ বর্ণের গৌরব--তার 
ফলে তোঁদের অর্থের অভিমান তেমনি জন্মেনি, জাতিকুলের অভিমানও 

আসতে পারেনি । একি কম সৌভাগ্যের কথা রে? তোর] নির্ধন, 

অন্তাজ-_তাইতো। অহমিকার বেড়া তোরা টপকে যেতে পারিস্ এড 
সহজেই, প্রাণ-প্রভূকে ধরতে পারিস বুকের মাঝে । দীন বলেই তো 
দীনদয়ালের পরম প্রিয় তোরা]। সেই তোদের মত ভক্তের অঙজনে 

গিয়ে কীর্তন ক'রবো, এ তো আমার ভাগ্যের কথা রে।” 

“তবে বাবেন তো প্রভু ?” 
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“নিশ্চয় আমি যাবো--বার বার যাবো । তোদের দেহাত মহল্লায়। 

প্রাপভরে সবাই মিলে করবে! সেখানে পরমপ্রভুর নাম গান।” 
(পরের দিনই নরসি' মহ! উৎসাহে দেহাদ পল্লীতে সদলবুলে গিয়া 

উপস্থিত। শত শত অস্পৃশ্য ভক্ত কৃষ্ণনামে প্রমন্ত হইয়া নৃত্য ও 
কীতন করিতেছে, আর ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মা নর্সি' মেহতা তাহাদের 

মধ্যে দণ্ডায়মান । ভাবাবেশে কখনো অর্ধাবাহাজ্ঞান হারাইয়! 

ফেলিতেছেন, কখনো ব1 উদ্দীপিত হইয়া গাহিতেছেন প্রেমরসের নব 
নব পদ ও স্তৃতিগান। দেহাতদের মধ্যে ভক্তিপ্রেমের এক প্রচণ্ড 

জোয়ার সেদিন বহিয়। চলিল। 

রক্ষণশীল জ্ঞাতিরা, নাগর ব্রাহ্গণেরা, কিন্ত নরসসি'র উপর মহা ত্রচদ্ধ 
হইয়! উঠে। মারমুখ হইয়া অনেকে সেদিন তাহার আঙ্গিনায় উপস্থিত 
হয়, উত্তেজিত স্বরে কহিতে থাকে, “ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে, বিশেষ 

ক'রে শান্ত্রবিদি নাগর-ত্রা্মণের কুলে জন্মে এ কি জঘন্য আচরণ 

তোমার নরসি? নিজের বাড়ীতে কাীর্ভন-আসর বসিয়েছে, 
রাজ্যের যত অম্প্শ্যদের ডেকে আনছে, এতেও এতকাল আমর! 

তেমন কিছু বলিনি । মুখ বুজে সম্থ করে আসছি । এবার কিন্তু সব 
সহোর সীম] তুমি অতিক্রম করেছে! । এ আমরা কিছুতেই চলতে দেবো 

না। এ রকম করলে নাগর-ব্রাহ্গণদের কেউ কি আর মান্য ক'রবে ?” 

“বেশ তো, আপনাদের কি হুকুম হয় ?” 

“যে পাপ ক'রেছ, তার তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র। তারপর সমাজের 
সবাইর কাছে করজোড়ে ক্ষম! চেয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র, আর তুমি দেহাত- 

দের সঙ্গে মিশবে না .৮ 

“সেকি ক'রে হয়? তারা যে আমার হরির আপন অন-- 

হরিজন। তাদের সঙ্গ কি ক'রে ত্যাগ ক'রবো, বলুন ?”-_দৃঢ়কণ্টে 
জানাইয়] দেন নরসি' মেহতা । 

“বেশ, তা হুলে তুমি তোমার অদ্যুৎ বন্ধুদের নিয়ে থাকে! । আজ 

থেকে নাগর ব্রাহ্মণ সমাজে আর তোমার ঠাই রইলে! না। চিরতরে 
১৭৩ 



নরমি যেত? 

হলে তুমি জাতিচ্যুত ।”__এই শেষ কথাটি বলিয়! দিয়! ক্রোখোদ্দীপ্ত 
জ্বাতির বিদায় নিলেন । 

কিছুদিনের মধ্যেই জুনাগড়ের নাগর ব্রাঙ্ষণ সমাজের কোন ধনী 

গুহে এক বিবাহ উৎসব অনুষিত হয়। বল। বাহুল্য, এই উৎসবে 

নরমিকে নিমন্ত্রণ ক'র] হয় নাই। একঘরে লোককে ভোজনে আহ্বান 

জানাইয়৷ কে আবার বিপদে পড়িতে যাইবে ? 

বিবাহ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । এবার ভোজন পর্ব। 
সমাজের প্রধান ব্যক্তির! সবাই মিলিয়! পউতি ভোজনে বসিয়াছেন। 

উপাদেয় বন্ুতর চব্যচোষ্য লেগুপেয় পরিবেশন করা হইতেছে। 
সর্বত্র শোন! ধাইতেছে দীয়তাং ভোজ্যতাঁং রব! হঠাণ্ড এই আনন্দময় 

পরিবেশে ঘটিল এক বৃহৎ ছন্দ পতন। €োজনরত নাগর-ব্রাঙ্গণের! 
প্রত্যেকেই সবিস্ময়ে দেখিতেছেন-__তাহার পাশে উপবিষ$ এক একটি 

অস্প্শ্য দেহাত। এ কি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য ! প্রত্যেকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই 
ইহার প্রত্যক্ষদর্শী | ছ্যুৎ মার্গা রক্ষণশীলের দল দ্বৃণায় বিস্ময়ে শিহরিয়। 
উঠিয়াছেন। ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়] লজ্জানত নয়নে তাড়াতাড়ি 
তাহারা একযোগে উঠিয়া ফ্লাড়াইলেন। 

জঙ্গান] কল্পন। শুরু হইয়া গেল। ব্যাপার তো বড় সহজ নয়। 

পতি ভোজনে বসিয়া সমাজের এতগুলি লোক একসঙ্গে যে ইন্দ্রজাল 

প্রতাক্ষ করিলেন তাহাকে তো হাক্কাভাবে উড়াইয়া দেওয়! যায় না। 

সমাজের অন্যতম প্রধান চিন্তিত ত্বরে সবাইকে কহেন, “গ্াথো, 
আমর] এতগুলো লোক আজ এখানে ষে অলৌকিক দৃশ্ট দেখলাম, 

স্বাঁ সত্যই বিস্ময়কর | তোমরা! যে যা-ই ব'ল, আমাদের নরসি মেহতা 

একজন ভক্তিসিদ্ধি মহাপুরুষ এবং অতি অদ্ভুত ধরণের সিদ্ধাই সমূহ 

ষে তার করায়ত্ত, একথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপার নেই। দেশের 

শত সহত্র লৌক আজ তার পায়ে এসে উপুড় হয়ে পড়ছে, তার 

অঙ্গনে ভিড় জমাচ্ছে_-ভেতরে একটা এশী শক্তি ন! থাকলে ক্রি 

ক'রে এট সম্ভব হয় ?” 
১৭১. 



ভারতের সাধক 

“বেশ তো এখন তা হ'লে আমাদের কি করা উচিত, তাই 

ব'ল।৮__অনেকেই সমস্বরে প্রশ্ন করেন । 

“ত| হলে, চল সবাই মিলে নরসির কুটিরে। তাকে জানিয়ে 

আদি__আমরা ভার উপর বড় অবিচার করেছি। অভ্যাধিক কঠোর 

হয়েছি । এজন্য আমরা অনুতপ্ত । আরো বলে আসি-আজ থেকে 

সে আর জাতিচ্যুত নয়। আমাদের সকল কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে 

আগের মতই য্যেগদান ক'রতে পারবে |; 

সেদিন হইতেই নরসি' মেহতা সসম্মানে নাগর ব্রাহ্মণদের সমাজে 

আবার গৃহিত হইলেন। 

প্রেমনান্দ প্রভৃতি গুজরাট কবিরা নরঘি' মেহতার লৌকিক 

জীবন সম্পর্কে আরও দুইটি কাহিনী বর্ণন। করিয়াছেন । 

নাগর ব্রাহ্মণের পঙক্তি ভোজনের দিন যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে 

লোকমুখে দেশের সর্বত্র তাহা ছড়াইসা৷ পড়ে। ক্রমে জুনাগড়েগ 

রাজ। রায় মাগুলিকও এ কাহিনী শুনিতে পান। 

কৌতুহলী রাজা একদিন দূত পাঠাইয়। নরসি' মেহতাকে তাহার 

প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান এবং নরসি'ও সদলবলে উপস্থিত হন। শুরু 

হয় তাহার সগ্ভ-রচিত রসমধুর পর্দের কীর্তন গান। র্নাজসভাস় 

আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে। 

কীর্তন সাঙ্গ হইলে রায় মাগুলিক কহেন, “ভত্ত-কবি, আপনার 

কার্তন পদ শুনে আমর! খুবই তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার নিজের 

দিক দিয়ে একটা অনুরোধ আছে, সেটা আপনাকে রাখতেই হবে।” 

“ক অনুরোধ, বলুন রাজাসাহেব ।” 

“আজ আমার জন্মদিন । আমার ইচ্ছে এখানে বসেই দ্বারকাধীশ 

রণছোড়জীর প্রসাদী মাল] পেয়ে ধন্য হই। আপনি রণছোড়জীর 

চিহ্নিত সেবক, ভক্তসিদ্ধ সাধক | এখনি এখানে বসে আপনি আমায় 

' এঁ মাল। এনে দিন্।” 
১৭২ 



নরসি' যেত 

“সে কি রাজাসাহেব! তাকি ক'রে হয়? আমি দীনহীন ভক্ত, 

প্রভুর প্রসাদী মাল! দ্বারক1 থেকে এখুনি আনাবো, এমন শক্তি 

আমার কই 1”--করজোড়ে নিবেদন করেন নরসি' মেহত।। 

রায় মাগুলিক উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তীক্ষস্বরে কহেন, 

“নরসি' মেহতা, আপনার সিদ্ধাইর খ্যাতি আমি শুনেছি । নাগর 

ব্রাহ্মণের] তাদের বিবাহ সভায় যে অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখেছে, আপনার 

অলোকিক শক্তির যে প্রকাশ ঘটেছে তা তে! জুনাগড়ের কারো 
অবিদিত নয়। আপনি আমায় এড়াতে চেষট। করবেন না মনে রাখবেন, 

আমি রাজ1__আপনি প্রা । তাছাড়া, বাজার আদেশ ব1 অন্ররোধ 

ন। রাখলে দণ্ড পেতে হয়, তা' কি আপনার জানা নেই ?” 
নরসি' প্রমাদ গনিলেন। পরম প্রভূর একান্ত সেবক হয়ে 

দিনভাবে দিন গুজরাঁণ করছেন তিনি । সিদ্ধাই বা অলোঁকিক শক্তির 

প্রকাশ দেখাবার মত মনোবৃত্তি তীহার কোন দিন হয় নাই। একি 

সন্কটে প্রভু রণছোড়জী আজ তাহাকে ফেলিলেন ? 

যুক্তকরে কহিলেন, “রাঁজাসাহেব, আমি সত্যি বলছিঃ 'আমার 

তেমন কোন অলৌকিক শক্তি নেই৷ আর তা থাকবেই বা কেমন 
করে? নিজের যা কিছু আশা-আকাঙক্ষা, শর্ভি-সামর্থ ছিল তা সবই 

যে নিবেদন ক'রে দিয়েছি আমার ঠাকুরের চরণে । আর তো সে সব 

ফিরয়ে আনা যায় না। আমায় আপনি মাপ করুন। এখানে বসে 

্বারক1 থেকে রণছোড়জীর প্রাসাদী মাল নিয়ে আসা আমার সাধ্য নয়!” 
রায় মাগুলিক এবার রোষে গজিয়] উঠিলেন । কহিলেন, “নরসি' 

মেহতা! রাজ্যের সবাই বলাবলি ক'রে--আপনি ভক্তিসিদ্ধ সাধক। 
অত্যাশ্চর্য বিভূত্তি নাকি আপনার করায়ত্ত। তা যদি সত্য হয়, তবে 

আপনি দেশের রাজাকে -আমাকে, এই সিদ্ধাই দেখাতে বাধ্য। আর 

যদি আপনার সে অলৌকিক ক্ষমতা না থাকে, তবে বার আপনার 

সম্বন্ধে এসব কাহিনী রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের নিরস্ত করছেন না কেন? 

কেন জানাচ্ছেন ন1 তীব্র প্রতিবাদ ?” 
১৭ড 



ভারতের লাধক 

“লোকে কে কোথায় আমার নামে কি বলছে এ নিয়ে আমার 
মাথাব্যাথা যে এতটুকু নেই৷ রণছোড়জীর দীন ভক্ত আমি--নিজের 

'কুটিরে বসে তার নাম কীর্তন করি, ত্রান্দন করি, আর ফেলি আমার 
অশ্র্জাল ৷ এছাড়া তে] আমার আর কোন পরিচয় নেই, রাজাসাহেব 1” 

“এ সব ভগ্ডামীর কথ। শোনবার সময় আমার নেই। আজ রাতের 

অবশিষ্ট কাল আপনাকে থাঁকতে হবে কারাগারে । ওখানে বসে 

নিভৃতে চেষ্টা! করুণ, রণছোড়জীর প্রসাদী মাল! আমায় এনে দিন। 
নতুবা কাল প্রভাতে আমার আদেশে হবে আপনার মৃত্যুদণ্ড ।' 

সার! রাজসভা! কাপিয়া উঠে রায় মাগুলিকের এই দৃপ্ত ঘোষণায় । 
রাজার আদেশে রক্ষীর! তখনি নরসিকে ধরিয়। নিয়া যায়, আটক 

.করিয়। রাখে পার্খবর্তী বন্দীশালায়। 
আদেশ রক্ষিত ন। হইলে প্রাণদণ্ড, ইহাই রাজার নির্দেশ। কিন্তু 

প্রাণের ভয়ে নরসি" ভীত নহেন, ইষ্টদেবের চরণ দুখানি ধ্যান করিতে 

করিতে প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

বিশাল লৌহকপাট সশব্দে বন্ধ হইয়া! গেল! করজোড়ে 

স্মিতহাম্তে নরসি' এবার রণছোড়জীর উদ্দেশ্যে কহিলেন, “কারা 

প্রাচীরের অভ্যন্তরে আমায় পাঠিয়ে দ্রিয়ে ভালোই করেছ প্রভূ । 
এবার তোমার দীনভক্ত নরসির আশে পাশে এমন কেউ নেই যে 

তাকে বিভ্রান্ত করবে, মায়াপাশে আবদ্ধ ক'রবে। এবার বন্দীশালাস্ব 

নির্জন কক্ষে বসে সর্ব মনপ্রাণ দিয়ে তোমারই স্মরণ মনন করবো । 

করুণাঘনরূপে তুমি আবিভূত হবে আর মুখেমুখি থাকবে! শুধু আমর 
ছুজনে-_নরসি' র প্রাণপ্রভূ আর নরসি' ! তবে প্রভূ, একটা প্রার্থনা 
আমি জানিয়ে রাখি । তোমার ইচ্ছায় রাজ্যের সবাই জেনে গেছে 

নরূসি তোমার চির শরণাগত, তোমার কৃপাসিদ্ধ ভক্ত । রায় 

মাগুলিকের কাছে ভক্ত নরপসি'র মান রক্ষ। ক'রে তোমার শরণাগতি 

তত্বের জয় ঘোষণা ক'র প্রভু |” 

রাত্রি প্রভাত হইলে পাত্রমিন্রসহ রায় মাগুলিক কারাকক্ষের 
১৭৪ 



নরসি ম্নেহতা 

সম্মুথে আসিয়া দাড়াইলেন। চারিদিকে ভক্তজন ও কৌতুহলী নর- 
নারীর ভীড়। ছার খুলিতেই দেখা গেল, ভাবাবিষ নরসি' মেহত। 

ঠাকুরের নামে নিয়া উন্মুন্তের মত নর্তন কীর্তন করিতেছেন । আর 

পরম আশ্চর্যের বিষয়, তাহার দুই হস্তে বিধৃত রহিয়াছে রণছোড়জীর 
দুইটি স্ৃবৃহত্ মাল! । 

রাজপুরোহিতেরা আনন্দে অধীর হইয়। বলিয়! উঠিলেন, “এই তো 
দ্বারকাধীশের প্রসাদী মালা! জয় প্রভূ রণছোড়জীর জয়, জয় ভক্ত 

নরসি' মেহতার জয় ।” কারাকক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান জনত] তখন, 
আনন্দ কলরবে উদ্বেল হইয়৷ উঠিয়াছে। 

কিছুদিন পরের কথ। ৷ জুনাগড়ের এক বড় বেনিয়। সেদিন হস্তদস্ত 
হইয়া নরসি' মেহতার কুটারে আসিয়া উপস্থিত। ব্যগ্রস্থরে কহিল, 
“মেহতাজী, একট! বড় সঙ্কটে পড়ে আপনার কাছে শরণ নিচ্ছি। 

আমায় আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে ।” 

“সঙ্কটত্রাতা তো আমি নই ভাই, ভ্রাতা হচ্ছেন আমার ঠাকুর 

রণছোড়জী। ত৷ আপনি কেন এত চঞ্চল হয়েছেন, বলুন |” 
“তবে সব কথা খুলে বলছি। বেট্-দ্বারকার বন্দরে একজন বড় 

শেঠকে আমায় কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রী দতে হবে । নিদ্ধারিত যে সময় 
রয়েছে, তার আগেই দিতে হবে। কিন্ত্ত এখন রাজ্যের সীমান্তে, বেট 

দ্বারকার পথে খুব যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে। এসময়ে এতগুলো! স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে 

ক'রে নেওয়া সমীচীন নয়। আমি চাই, এখানে আমি এঁ অর্থ কারুর 

তহবিলে এমা দিয়ে দিই, আর দ্বারকায় পৌছে তার কোন স্থানীয় 

প্রতিনিধির কাছ থেকে তা গ্রহণ করি । দ্বারক1 থেকে বেট.-ছ্বারকার 

বন্দর কাছেই, টাকার লেনদেন সহজেই জেরে নিতে পারবো।” 

“তা, আমায় দিয়ে তোমার এ কাজে কি সাহাধ্য হবে ?--প্রশ্ন 

করেন নরজি | 

“আপনিই তো 'একমাত্র ব্যক্তি যিনি একাজ আমায় ক'রে দিতে 

পারেন।” 
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ভারতের নাধক 

“কিছুই বুঝতে পারছিন, সব খুলে বলুন ৮ 
“তবে গুমুন, কি ভাবে আমার কার্ধসিদ্ধি হবে, তা বলছি, 

নরপি মেহতা, সবাই জানে-_দ্বারকাধীশ রণছোড়জী আপনার পরম 

বন্ধু, আপনার ষে কোন প্রার্থন! পূর্ণ করতে তিনি সদাই প্রস্তুত 
বলুন, আমার একথ ঠিক কিন] ?” 

“তা, একথা মিথ্যে নয়, তিনি আমার প্রাণপ্রভূ, প্রাণবন্ধু তাতে 

সন্দেহ কি ?-_স্মিতহাস্তে উত্তর দেন ভক্ত প্রবর | 

“তা হলেই আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। দেখুন আমি 
প্রস্তাব করছি কি--আপনা'র কাছে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা জম। 
ক'রে দিচ্ছি। তার বদলে আপনি আমায় একট চিরকুটে স্বীকৃতিপত্র 

লিখে দিন যে, আমি দ্বারকায় পৌছুলেই আপনার বন্ধু দ্বারকাধীশ 
বিগ্রহ আমায় এ পরিমাণ ্বর্নমুদ্রা দিয়ে দেবেন। তা হলেই আমার 
কাজটি স্থসম্পন্ন হবে। অন্যথায় আমার ব্যবসা কিন্তু একেবারে 
লাটে উঠবে ।” 

প্রস্তাব শুনিয়া নরসি' মেহত! তো বিস্ময়ে হতবাক। এ আব! 

কি রহম্তের কথা । জগৎজস্টা জগৎপতি যিনি, তিনি এসে শেহটায় 

বেনিয়ার সঙ্গে হাতচিট! মারফণ্ড অর্থের লেন-দেন করিবেন ? 

বেনিয়। কিন্ত নসসিকে আর কোন কথা বলার অবকাশ দিলন] । 

যুক্ত করে কহিল, “মেহতাজী, এ ব্যবস্থা ছাড়া আমার কারবার রক্ষার 

আর কোন উপায় নেই। আমি আপনার শরণাগত আশ্রিত, আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভু কিষণজী, আপনার মর্ধাদায় খাতিরেই আমার এ 
অন্বরোধ রক্ষা করবেন |” 

নরসি' কিছু বলার আগেই বণিক নিজের ন্বর্ণমুদ্রার থলিটি তাহার 
হাতে গুজিয়। দিয়! ভ্রতবেগে প্রস্থান করিল দ্বারকার অভিমুখে ! 

কথিত আছে, এ বণিক দ্বায়কায় পৌছিতে না] পৌছিতেই এক 
শ্যামল কিশোর তাহার সঙ্গে আসিয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে সাক্ষাড করেন। 

কহেন, “ভাই তুমি কি আমাদের নরসি'র বন্ধু? স্বর্ণমুদ্রার থলিটির 
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নরমি' মেহুত! 

জন্যই তে! তুমি অপেক্ষা করছে।। এই নাও, নরসির কাছে যা 

দিয়েছিলে, তার সবটা ঠিকমত এখানে রয়েছে।” 

জনশ্রন্তি আছে, পরম কারুণিক ঠাকুর সেদিন তাহার শরণাগতের 
মান রাখিয়ীছিলেন এমনিভাবে, ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসি র খ্যাতিকে 

করিয়াছিলেন স্থপ্রতিষ্ঠিত। 

গুজরাটের ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ নরসি' মেহতা বিরাজিত 

ছিলেন দীর্ঘকাল এবং এই কালের মধ্যে তাহার ধর্মসভ। ও কীর্তন 

আসরের প্রভাব এবং ভক্তিরসাত্ক পর্দসমূহ রাজ্যের দিকে দিকে 

ছড়াইয়। পড়িয়াছিল । 
দীর্ঘ আশী ব৩সর কাল নরসি জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবনে 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কয়েকটি গুরুতর শোকের আঘাত। পত্তী 

মানেকবাঈ ও পুত্র শ্যামলের দেহাঁন্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 
এই মর্মভেদী আঘাত বীতরাগভয়ক্রোধ মহাত্মাকে একটুও বিচলিত 
করিতে পাবে নাই । শোকে যাহার! তাহাকে সান্ত্বনা! দিতে আসিজ 
তাহাদেরই বরং তিনি বুঝাইতেন, “জানতে, এই আঘাতের ভিতর 
দিয়েই ভগবান চান ভক্তের পরীক্ষা--এই আঘাতের মধ্য দিফেই চূর্ণ 

হয় অহমিকার প্রাকার-প্রভূ আর আশ্রিত হয়ে যায় একাকার |” 

সাধবী স্ত্রী মানেকবাঈর বিয়োগ ঘটিলে, স্্হস্তে তাহাকে চিতায় 

তুলিয়৷ দিয়া আসিয়া নরমি' মেহতা রচন1 করিয়াছিলেন কৃষ্ণস্তুতির 

এক অপূর্ব পদ। শুক্গণসহ সার রাত্রি সেই পদ তিনি গাহিয়াছিলেন 
কুষ্ণরসাবেশে উন্মত্ত হইয়া । 

অকালে তাহার পুত্র শ্যামলের প্রাণবিয়োগ ঘটে এবং তাহার পরই 

আসে এক বড় ছুর্দৈব--কন্তা। কুয়রবাঈীর জীবনে পতিত হয় বৈধব্যের 
নির্মম আঘাত । পর পর এই প্রচণ্ড আঘাতেও মহাসাধক নরসির 

মনোলোকে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। 

অন্তরজ ভক্তের! একদিন তাহাকে প্রশ্ন করে, “প্রভূ, আপনি কৃষ্ণের 
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ভারতের সাধক 

একান্ত আপন জন। আপনার ওপর কেন উপযু্পরি দৈৰের এমন 
নিছচুর আঘাত ?"” 

“বলেছি তো, আঘাত নয়, এ ঘে প্রাণপ্রভুর পরীক্ষা গ্রহ্ণ। যাকে 
দিয়েছেন ভজন সাধন, ধাকে দিয়েছেন সিদ্ধি, পরীক্ষা! দেবার শক্কি যে 
শুধু তারই রয়েছে। কৃষ্ণ কৃপা ক'রে এ জীবনে কিছু দিয়েছেন, তাই 
পরীক্ষাও নিচ্ছেন এমনি ভাবে”-_ প্রশান্ত কে উত্তর দেন মহাত্মা: 

নরসি মেহতা।। 

আবার বধিত হয় প্রশ্ন, “কি আশ্চর্য! আত্মপরিজনের এই মৃত্যু, 
এই বিরহ-ব্যথায় আপনার চোখে নেই একবিন্দু শোকাশ্রু। একি 
অদ্ভূত আচরণ আপনার %" 

“ভাই, কৃষ্ণ আমায় যে ভাবে তৈরী করেছেন, তাতে এই আচরণ 

ছাড়া আমি কি করতে পারি? কৃষ্ণকুপায় আমি যে দিনরাত উপলব্ি 

করেছি--আমার দেহুমন প্রাণ, আমার আত্মপরিজন বন্ধু বান্ধব 

সবাই উদ্ভুত হয়েছে কৃষ্ণ থেকে, আবার মিলিযে গেছে সেই কৃষ্ণে। 

তবে কোথায় আমার ক্ষোভ, কোথায় আমার নিরানন্দ? আমার 

জগৎ কৃষ্ণময়-_সেখানে কৃষ্ণের বাইরে তো কেউ নেই!” 

অশীতিপর বর্ষে স্ুপরিণত বয়সে নরসি মেহত। একদিন অন্তর 

ভক্তদের নিকটে আহ্বান করিলেন । কহিলেন, “আমার অপ্রকট হবার 

নিদিষ্ট লগ্রটি সমাগত। তোমরা সবাই প্রাণভরে এই শেষ সময়ে 
আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও-_ 

স্থথ সংসারী মিথ্যা করী মানজো, 

কৃষ্ণ বিন। বীভু সর্ব কাচু'। 

_-বিশ্ব প্রপঞ্চের স্তরে স্তরে 

যত কিছু সুখ আর আনন্দ, 

সবই যে অলীক--সবই যে ছায়াময়ব। 
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নরসি মেহতা 

আমার পরাণ প্রভূ কৃষ্জী বিন! 
আর সবই যে ক্ষণস্থায়ী,__বুদ্ধ।দেরই মত।” 

স্বরচিত পদটির সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে মহাপুরুষের 

নয়ন ছুইটি মুদিত হয়, চিরতরে ধরাধাম তিনি ত্যাগ করেন। ভজনমন্ত 
অন্তরঙ শিষ্য ও ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে দুঃসহ শোকের 

কৃষ্ণ-ছায়া | 
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“বাবাজী, ইয়ে বাঙালী বাবাজী । খান! পীন ছোড় কর্ প্রাণ কেও 

দেরহেহে1? এক্যায়সা বা? আরে থোরাসে দুধ তে! পী লেও। 

মেরি বাথ তো স্নো?” -_কামাবনের গহন অঞ্চলে ঝুপড়ির সম্মুথে 

দাড়াইয়। ব্রজমায়ী বারবার অনুনয় করিতে থাকে । ূ 
ব্রজমগ্ডলের এই বনে কৃচ্ছুব্রতী বৈষ্ণব সাধক জয়কুষ্ণ কয়েকদিন 

যাবৎ ধ্যানমগ্ন-_নীরব নিস্পন্দ, বাহাজ্ছান বিরহিত । দিনের পর দিন 

এভাবে কাটিয়া! যাইতেছে, এই ভাকাভাকি তাই তাহার কাণে পশিল ন]। 
এবার শুরু হয় রমণীর চী্কার আর সোরগোল। ধ্যান ভাঙ্গিয়া 

যায়, জয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে নয়ন উদ্মীলন করেন । স্থযোগ পাইয়া! রমণী 

তাহার মুখ বিবরে ঢালিয়! দেয় পাত্রস্থিত দুপ্ধরাঁশি | 

সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণের দুই গণ্ড বাহিয়। নামিয়! আসে অশ্রুর ঢলপ৷ 

ডুকরিয়া কাদিয়া উঠেন, “মায়ী, এ তুমি আমার কি করলে । তুচ্ছ 
এই দেহটা জীইয়ে রাখার জন্য দুর্লভ লীলা-দর্শনে টেনে দিলে ছেদ ?” 

দৃপ্তভঙ্গীতে ব্রজবাসিনী বলিয়া উঠে, “শোন্ বাবাজী, শ্রীমতীর 
হুকুম রয়েছে আমার ওপর। এ কাম্যবনে এসে উপবাসী থেকে 

কোন সাধু যেন দেহপাত না ক'রে । ওরে, দেহের আধারটাকে বীচিয়ে 

রাখলে তবে তো তাতে ধরতে পারবি ভজনসিদ্ধির পরম রস। 

তুই ভাবিসনে, রাধা কিষণজীর নিত্যলীল। তুই দর্শন করবি জীবন 
ভোর। আমি বল্ছি--মনক্ষামন! তোর পূর্ণ হবে ?" 

্বর্গীয় হাসির চমক লাগাইয়া ব্রজময়ী ঝুপড়ি হইতে সরিয়! আসে, 
মকন্মাৎ গভীর অরণ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া বায়। 
১৮৬ 



মিদ্ধ জয়কৃফ্দাস 

অনাম্বাদিতপূর্ব, অগ্রাকৃতত আনন্দের ঢেউ বারবার দোল! দেয়, 

সাধক জয়কৃষ্ণের সার! দেহমনে, সার! সত্তায়। ভাবিতে থাকেন, কে 

এই ব্রজবাসিনী ? ইনি তো মানবী নন? তবে কি সিদ্ধ-অধ্যুষিত 

এই পবিত্র কাম্যবন্রে অধিষ্ঠাত্রী? না_আর কোন দেবী কৃপা 
করিয়া সশরীরে হুইয়াছেন আবিভূতা ? 

কঠোর সাধনে বড় শ্রান্ত হইয়। পড়িয়াছেন, এবার বিশ্রাম চাই। 

ঝুপড়ির মেঝেতে জয়ুকৃণ দেহটি এলা ইয়া! দেন, তারপর অল্প সময়ের 

মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন গাঢ় নিদ্রায় । এ সময়ে স্বপ্রযোগে দেখেন, 
জ্যোতির্মগুলের মধ্যবত্তিনী এক দিব্য নারীমুতি তাহার দিকে তাকাইয়া 
স্নেহমধুর হাসি হাসিতেছেন | 

দেবী তাহাকে কহিলেন, “বাবাজী, আমায় তুমি তখন চিনতে 

পারোনি। আমি বৃন্দাদেবী! যে কথা তোমায় বলে এসেছি, তা 

সত) হবেই । মধুর ভজনের যে পরম সাধনায় তুমি ব্রতী, তা সফল' 

হবে। গুরুপ্ন আদেশে কৃচ্ছুব্রত এতদিন কম করেনি । কাম্যবনে 

এসে পৌচেছে! তোমার বৈষ্ুবীয় সাধনার শেষ স্তরে । এবার রাধারাণীর 

কৃপা পেতে আর দেরী নেই। তবে, বাছা, তোমার এখনকার হল 

কঠোরতা আর দরকার হবে ন1।” 

অল্পকালেরু মধ্যেই সাধক জয়কুষ্ণ আপ্তকাম হন, রাগামুগ! ভজনের, 

সিদ্ধি হয় তীহঙার করায়ত্ত। তারপর ধীরে ধীরে, শুধু কাম্যবনের 
সাধুদের মধ্যেই নয়ঃ সার! ব্রজমণ্তলে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধানৈশ্বর্ষের 
খ্যাতি প্রচারিত হুইয়! পড়ে ! অতঃপর উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধকেরাও 

দলে দলে তাহার চরণে আসিয়া আশ্রয় নিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখাযোগ্য-_গোবর্ধনের কৃষ্ণদাঁস, সুর্যকুণ্ডের মধুসুদন দাস প্রভৃতি 
ভর়িতসিদ্ধ বাবাজীগণ। 

গুকর দুইটি আদেশ ছিল সাধক জয়কৃষ্ণের উপর | বলিয়াছিলেন, 

“বত, প্রেম সাধনার শ্রেষ্ঠ কল পেতে হলে, রাগানুগ! ভজনের 
পরমপ্রাপ্তি লাভ করতে হলে, দেহমনকে আগে থেকে বৈরাগ্যের 
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ভারতের সাধক 

আগুনে দগ্ধ করে নিতে হুবে। কৃক্ষুসাধদ করতে হবে সনাতন 
গোম্বামীকে আদর্শ ক'রে, সাধন-জীবনের প্রথম পাদে যিনি এক 

বৃক্ষতলে এক রাত্রির বেশী অতিবাহিত করেননি, যাঁর প্রতিদিনকার 

আহার--শুকৃনো অর্ধদগ্ধ আঙাকড়ি--আজে! মদনমোহনের প্রধান 
ভোগ প্রসাদ বলে গণ্য হয়ে আছে ?” পরমারাধ্য গুরুর অপর নিদেশ, 
“জয়কৃষ্, বার বৎসর কৃচ্ছুসাধনের পর তুমি কাম্যবনে গিয়ে ধ্যান 

ভজন ক'রো। বু সিদ্ধ তপন্ীর তপন্যায় পবিত্রীকৃত এই অঞ্চল। 

সেখানেই মিলবে তোমার প্রাধিত পরমবস্ত্ 1” 
সাধক জয়কৃষ্ণ অক্ষরে অক্ষরে একথ পালন করিয়াছেন। "কঠোর 

্রশ্মার্ধ এবং দৈগ্য ও বৈরাগ্যের সাধন শেষে, এবার আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে। বৈষ্ণবীয্ব সাধনার পরম সাফল্যের 

দ্বারে আসিয়া তিনি ফীঁড়াইলেন, সিদ্ধদেহে নিত্যলীল। নিত্যদর্শনের 

বিরল সৌভাগ্য উপস্থিত হইল তাহার ত্যাগ-তপস্াপৃত্ত সাধনজীবনে | 
অহ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ঢুইপাদ ব্যাপিয়াঁ কাম্যবনের সিদ্ধবাবারূপে 
ব্রজমগুলের বৈষ্ণবসমাজে তিনি স্থুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। আশ্রয় 
দিলেন অগণিত বৈষ্ণব সাধু ও ভক্ত গৃহস্থকে | 

অফ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে, পশ্চিম বঙ্গের এক সাধননিষ্ঠ 
বৈষ্ণব পরিবারে সিদ্ধবাব। জয়কৃষণ দাস ভূমিষ্ঠ হন। জহঞ্জাত সাত্বিক 
সংস্কার এবং নিজ গৃহের ভজন সাধনময় পরিবেশ বাল্যকাল হইতেই 
তাহার জীবনকে করিয়! তুলিয়াছিল কৃষ্ণময় । তারপর উত্তরজীবনে 
ব্রজ্মগুলের পরম পবিত্র কাম্যবনে উপনীত হইয়! তিনি ব্রতী হন 

ছুঃসহু কৃচ্চু ও ভজনময় তপন্যায়। সৌভাগ্যক্রমে সদৃগুরুর দর্শন 
লাভ ঘটে এই কাম্যবনেরই এক নিভৃত অরণ্যে এবং এখানে গুরু 

নিদে'শিত পন্থায় সাধন করিয়া প্রাপ্ত হন ইফদেব ব্রজেন্দ্রনন্দন ও. 
মহাভাবমরশী প্যারিজীর দর্শন । 

সে-বার কাম্যবনের বিচেল্লীবাস নামক এক নির্জন স্থানে তিনি 

“নসাঁধনে রত রহিয়াছেন। বাবাজীর সাধনৈশ্বর্ষের খ্যাতি শুনিয়। 
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পিদ্ধ জয়কফদাস 

ঢাকা নগরীর নিত্যানন্দ বংশোস্তব এক ভক্ত বৈষ্ণব, নবকিশোর 
গোস্বামী, তাহার কুটিরে আসিয়া! উপস্থিত । সঙ্গে তীহার উপান্ত বিগ্রহ 

্ীরাধামদনমোহন । কয়েকদিন বাবাজীর জঙ্জন্খ উপভোগ করার 
পর গোম্বামীজি দেশে ফেরার উদ্ভোগ করিতেছেন । হঠাং, জেদ্দিন 
ইষ্ট বিগ্রহ স্বপ্রযোগে বলিলেন, “ওগো গোস্বামী, আমি তোমার 
এতদিনকার সেবায় খুবই তুষ্ট হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু এখান থেকে 
যেআমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। স্থির করেছি, জয়কৃষঃ 

বাবাজীর লেবাই আমি কিছুদিন গ্রহণ করবে! । 

নবকিশোর চমকিয়া উঠিলেন, হঠাৎ একি নিক্করুণ বিচ্ছেদের কথ। 

ঠাকুরের মুখে ? অত্যন্ত বিষঞ্ন হইয়! কহিলেন, “প্রভু, আমার সাধ্যমত 
তোমার সেবা করেছি এতকাল, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য । এখন 
তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছো, বাও। কিন্ত এই নিক্ষিঞ্চন বৈষবের 
কুটিরে, জনমানবহীন এই অরণ্যে তোমার সেবাপুজা কি করে চলবে, 
তা ভেবে পাচ্ছিনে !” 

“ওগো, এই শিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণব যে আমাকেই তার পরম কাম্য ধন 

বলে এতকাল তপন্যা করে এসেছে । তার সেবায় আমার কষ্ট হবে 

কেন? . এখানকার ব্রজবালার! আমার দেখাশুনা! ঠিকই করবে। 

তাছাড়া, আসল কথাট। কি জানো, আমার সেবাপুজা নিয়ে না! থাকলে 
তোমাদের সিদ্ধ বাবাজীর দেহ থাকবে না। এ দেহ দিয়ে আমার 

ভক্তদের কাজ আছে | নবকিশোর, তুমি হঃখ করে! না! আমি এবার 

এখানেই থেকে ঘাচ্ছি।” 

প্রত্যাদেশের কথা গুনিয়। জয়কৃষ্ণ বাবাজীর আনন্দের আর অবধি 

নাই। পরদিনই মহা উৎসাহে শ্রীবিগ্রহের জন্য এক নূতন কুটির তিনি 
' বাঁধিয়া ফেলিলেন। বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ তপন্ঠাময় জীবনে এবার 
আপিল ইফ্টসেবা ও জনকল্যাণের পাল1। ধীরে ধীরে বাবাজী 

মহারাজের ব্যক্তিত্ব ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া! উঠিল নিগুঢ় 
রাগাক্মিকা ভজনের এক বৈষবগো্ঠী । 
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কিছুদিন পরের কথা । এক তরুণ বৈষ্ণব সাধক সেদিন বাবাজীর 
ভজন কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তাহার একান্ত বাসনা, 

সিদ্ধবাবাজীর সেবা! পরিচর্যায় দিনাতিপাত করিয়] আপন জীবন হন্য 

করিবে । ভগবান আজ যেন স্থযোগ মিঙাইয়! দ্রিলেন__-নবলব 
বিগ্রহ রাধামদনমোহনের সেবার দায়িত্ব ইহার উপর দিয়া বাবাজী 

মহারাজ এবার নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন । শ্রীবিগ্রহ ও সিদ্ধবাবা__ 
উভয়ের সেবায় তরুণ বৈষ্ণব মিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিলেন। বল। 
বাল্য বাবাজী মহারাজের কৃপালাভে এই একনিষ্ঠ সেবকের বেশী 
দেবী হইল না। 

কিছুদিন পর বাবাজী একদিন প্রসম্ন মধুরকণ্ে কহিলেন, “বাব! 

তুমি নিগুঢ় কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য অধিকারী । তোমায় আমি রাগানুগা 
সাধনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবে!। কিন্তু তার আগে জান! দারকার, 

তোমার গুরুপ্রণালী কি? তা তোমার জান! আছে কি?” 
তরুণ বৈষ্ণব বিস্মরে উত্তর দিলেন, “প্রভূ, এ সম্বন্ধে তো! আমি 

কিছুই জানিনে ? আমার গুরুদেবকে একথা কখনে! আমি জিজ্তেসও 
করিনি কোনদিন ?” 

“সাধনার পথে, পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ গুরুদের আনুগত্য স্বীকার 

করতে হয়-__স্তপাদস্ত মন্ত্রের সাধন করতে হয়, আর তাদেরই প্রদশিত 

পথ অনুসরণ করে সিন্ধগোপীরূপা মঞ্জরীদেহে সেবা করতে হয়--এই 
হচ্ছে প্রকৃত রাগাত্বিকা ভজনের পথ। বাবা, তুমি একবার দেশে 
চলে ধাও। তোমার গুরুদেৰের কাছ থেকে গুরু প্রণালী আনয়ন 

কর। নতুব! শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবার অধিকারী হওয়! 
তোমার পক্ষে কঠিন হবে|» 

সেবক-বৈষণব বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। 
কিন্ত কোন উপায় নাই। বাবাজীর চাপে পড়িয়া অগত্যা তাহাকে 
দেশের দিকে রওনা হইতে হইল । 

তখনকার দিনে মথুরায় রেল লাইন প্রবতিত হয় নাই। বাংলায় 
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আসিতে হুইলে হাথ রাসে গিয়া যাত্রীদের গাড়ী ধরিতে হইত। বৈষ্ণবটি 

পদত্রজে ফেশনের দিকে আগাইয়া চলিলেন বটে কিন্তু বাবাজী 
মহারাজকে ছাড়িয়! যাইতে তীহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 

পথ চলিতে চলিতে সাঞ্ানয়নে রাধারাণী ও বুন্দাদেবীর চরণে 

মিনতি জানাইলেন, গাড়ী আসিয়া পৌছানোর আগেই যেন তাহার 

মর জীবনের অবসান ঘটে । 

পথে নান। কারণে অনেকট! দেরী হইয়া! গেল এবং ষ্টেশনে আসিয়। 

শুনিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া! গিয়াছে। বুক হইতে তাহার পাষাণভার ষেন 
নামিয়া গেল। ন্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া 

আসিলেন কাম্যবনে । 

এদিকে বাবাজী মহারাজ তাহার ভজন কুটিরের সম্মুখে চঞ্চল চরণে 

পদচারণা করিতেছেন, সেবক বৈষ্ণবটির প্রত্যাগমনের আশায় ব্যাকুল- 
ভাবে রহিয়াছেন প্রতীক্ষমান। 

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এবং পথশ্রান্ত সেবকটি ধীরে ধীরে কুটির প্রাঙ্গণে 
আসিয়া ঠাড়ান। অন্তরে উত্কা। আর ভয়ের অবধি নাই । আশঙ্কা 
সিদ্ধ বাবাজী ক্রোধভরে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হয়তো তাড়াইয়। দিবেন । 

কিন্তু হঠাৎ এক বিচিত্র কাণ্ড সেখানে ঘটিয়া গেল। বাবাজী ছুটিয়া 

আসিয়া! পরম ন্মেহভরে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া! ধরিলেন, বারবার 

জানাইতে লাগিলেন অন্তরের আশীবাদ | 

খানিক বাদে বাবাজীর মুখে সমস্ত কাহিনীটি শুনিয়া তরুণ সেবকের 
বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিলনা । গতরাত্রে বৃন্দাদেবী বাবাজ্ীকে 
স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়াছেন, আর তীব্রভাবে করিয়াছেন তিরস্কার,-_“তুই 

কেন ওকে নিষ্টুরভাবে দূরে পাঠিয়েছিস ? ওর গুরুপ্রণালী তো তোর 

শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের নীচেই রাখা আছে। যাঁ_তাড়াতাড়ি গ্ভাথ.না 

সেখানে খুঁজে?” 
বাবাজী মহারাজ হস্তদন্ত হুইয়া ঠাকুরের আসনের দিকে তখনি 

দুটিয়া। গেলেন। সবিষ্ময়ে দেখিলেন, স্বপ্লাদেশমত তাহার. সেবকটির 
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গুরুপ্রণালীর পর্রটি ঠিকই সেখানে রহিয়াছে । এই অলৌকিক কৃপা 
দর্শনে তীহার ছুই নয়নে অশ্রু নামিয়! আসিল ! বৃন্দাদেবীর চরণে 

মিনতি জানাইতে লাগিলেন-_-“ওগো কৃপাময়ী, আমার সেবক শিষ্যকে 
শিগত্জীর ফিরিয়ে এনে দাও ।” 

তারপরই হাথরাস ফেঁশনে গাড়ী ধরার গোলযোগ । তরুণ বৈষ্ণবটি 
তাই সানন্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সিদ্ধবাবার বিচ্ছেদ তাহাকে 

সহিত হুইল না, ইহাই তাহার পরম আনন্দ । 

অচিরে এই ঘটনার কথা ব্রজমণ্ডলের সাধুসন্ত মহলে ছড়াইয় পড়ে। 
ইহার পর হইতেই জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর “সিদ্ধ' নাম সর্বক্র বিশেষভাবে 
প্রচারিত হুইয়। পড়ে । 

বাবাজী মহারাজ কাম্যবনের বিমলাকুণ্ডের তীরে বসিয়া ভজন সাধন 
করিয়া চলিয়াছেন, আর মুযুক্ষু সাধক ও দর্শনার্থীরা! দল কাধিয়া 

আসিতেছে এই সমর্থ মহাবৈষ্ণবকে দর্শন করিতে । তাহার সন্সেহ 
আশার্বাদ ও উপদেশবাণী শুনিয়া! সবাই হইতেছে কৃতকৃতার্থ। 

গোবর্ধনের বিখ্যাত ভজনসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন কৃষ্খদাস বাবাজী । 

সাধনজীবনের গোড়ার দিকে তিনি প্রবীণ সাধক জয়কুষ্ণদাস বাবাজীর 

উপদেশ লাভে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসজী তখন জয়পুরে 
অবস্থান করিতেছেন এবং জাগ্রত বিগ্রহ গোবিন্দজীর সেব! পুজায় 
নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। একদিন মহাসমারোহে 
জয়পুররাজের এক বিশেষ পুজ। অনুষ্ঠিত হইল, ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থ! 
হইল ঢালাও ভাবে । পুজ। শেষে কৃষ্ণদাসজী অন্যান্য সেবকদের সঙ্গে 

বজিয়া মহা প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু অচিরেই তীহার দেহে মনে শুরু হইল এক মহা উপদ্রব 
কামের প্রচণ্ড বেগ বারবার আসিতে লাগিল তাহার ভজননিষ্ঠ দেহে। 
সাধক কুষ্তদাস বাবাজী বড় ভীতি-বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। এ বিপদে কি 

করিবেন, কাহার কাছে যাঁইবেন, কিছুই ভাবিয়া পান না| । হঠাৎ মনে 
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পড়িল কাম্যবনের সিদ্ধ বাবাজীর কথা । তাড়াতাড়ি জয়পুর হুইতে- 
ছুটিয়া আসিলেন তাহার চরণতলে | 

আতিভরে সিদ্ধ জয়কৃষ্দীসের কাছে নিবেদন করিলেন, “বাবাজী 
দীর্ঘকাল গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করেছি, জ্ঞানতঃ কোন 

অনাচার কোনদিন করিনি তবে কেন আজ আমার এই দুর্ভোগ ? 
প্রসাদ গ্রহণ করার পরও কেন আমার চিত্তে কামরিপুর এই জঘন্য 

উত্পাত ? তবে কি বুঝতে হবে আমার সাধনায় কোথাও গুরুতর ক্রি 
বিচ্যুতি ঘটেছে ? তাছাড়া, আমার মনে আর একটা প্রশ্নও জেগেছে। 

শুনেছি, মহা প্রসাদ চিন্ময় বস্ত। কিন্তু তা গ্রহণ করার পরও আমার 
এই দুরবস্থা কেন? তবে কি আমার মত অভাজনের ক্ষেত্রে 

মহাপ্রসাদের চিন্ময়ত্বের ব্যতিক্রম ঘটলো ?” 

স্নেহমাখ। স্বরে সিদ্ধ বাবাজী উত্তর দিলেন, “জানতো! বাবা, জীব 

বিষয়ের ক্রেদ আর পঙ্কে ডুবে আছে চিবুদিন। ভক্তির আগুনে সে কি 
সহজে জ্বলে উঠতে চায়? সাধককে আগে কঠোর সংষম ও তপন্যার 
মধ্য দিয়ে দেহ মনকে শুকিয়ে নিতে হবে, তবে দেখা ধাবে আগুনের 

ক্রিয়া। মহাপ্রভু নিজেই তো কুচ্ছুত্রত সাধনের মধ্য দিয়ে জীবকে 
এ তত্ব শিখিয়ে গিয়েছেন । তিনবার শীতে স্নান, ভূতলে শয়ন--এই 
ছিল তার সন্স্যাস জীবনের চিরাচরিত অভ্যাম। তোমার এ বয়সে 

সাধন-কঠোরতায় একটু টিল দিলেই যে সর্বনাশ: রাজার প্রদণ্ত 

ভোগ-_মহাএএসাদ, তা ঠিকই। কিন্তু তা তুমি উদরপুতি ক'রে খেলে 

কেন, বাবা ? বিষষ়ীর নিবেদিত প্রসাদ ষদি থেতেহ হয়, তা খাবে 

কণিকামান্ত্র এবং তুলসী মঞ্জরী দিয়ে স্পর্শ ক'রে ।” 

“কিন্তু বাবাজী, মহ্াপ্রসাদ তো! চিন্ময় তা খেয়ে এমন অনর্থ হোল 

কেন ?” 

*মহা প্রসাদ চিন্ময় তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই চিন্ময়কে তার 

স্বরূপে গ্রহণ করার সামর্থ তোমার জন্মেছে কি? বাবা, জৈব দেহের 
১৮ খু 



ভারতের সাধক 

খোরাক হিসেবে মহাপ্রসাদ কখনো গ্রহণ করবে না, তাতে পাপ হবে, 

আর দেহের দুর্ভোগও ঠেকানে! ধাবে না ।” 

কৃষ্দাস তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়। আত্মসমপণ 

করিলেন । নবীন সাধককে সন্পেছে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়। জয়কৃষ্ণবাৰ। 
কহিলেন “বাছা, তুমি আর জয়পুরের হট্টগোলে, বিষয়ীদের মধ্যে ফিরে 
যেয়ো না। এখানে দোমন-বনে বসে এবার ভজন শুরু কর, অচিরে 

পাবে মহাপ্রভুর কৃপা সম্পদ 7” 

সিদ্ধবাবাজীর আশীষ ও উপদেশে উত্তরকালে এই কুঙ্গদাস 

বাবাজী এক ভক্তিসিদ্ধ সাধকে পরিণত হন, গোবর্ধনের সন্নিকটে নিজ 

ভজনাসন স্থাপন করিয়া আশ্রয় দেন বহু মুমুক্ষুকে । 

জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর প্রেমভক্তির সিদ্ধাই সম্পর্কে ব্রজমণ্ডলে নান! 

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ও আচার্ষের মাঝে 

মাঝে কামাবনে আসিয়৷ এই মহাত্মার কাছে রাগানুগ! সাধনের দিগ₹ 
দর্শন নিয়া যাইতেন, বৈষ্ণবশাস্ত্রের নিগুঢ় তত্বসমূহের মর্ম তাহার শ্রীমুখ 
হইতে শ্রবণ করিতেন | এই সময়ে প্রেমতত্বের ব্যাথান শুরু হইলেই 

সকলে সবিন্ময়ে দেখিতেন-_সিদ্ধবাবাজীর শুধু গাত্ররোমই নয়, মস্তকের 

কেশরাশিও প্রেমবিকারের ফলে সজারুর কাটার মত শুন্যে উ্থিত 
হইয়াছে । ভক্ত ও অভ্যাগতের! নিনিমেষে চাহিয়া থাকিত এই 

অলৌকিক প্রেমবিকারে দৃশ্যের দিকে । 

সে-বার এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বুন্দাবনের একদল উচ্চকোটির 

বৈষ্ণব সাধু ও আচার্ধ সিদ্ধবাবার কুটিরের কাছে সমবেত হইয়াছেন । 
সাধু ও আচার্ষের! ভজনকুটিরে ঢুকিয়া মহাত্মারসহিত তত্বালোচনায় রত, 
আর অজনে অবিরাম চলিয়াছে উচ্চকণ্টের নামকীর্তন। কিছুক্ষণ নাম 

শ্রবণের পরই জিদ্ধবাব! দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন, প্রেম প্রমত্ত 
হইয়া] ছাড়িলেন এক প্রচণ্ড হুস্কার। উপস্থিত সকলে সবিষ্ময়ে 

দেখিলেন, কুটিরের ছপ্পরটি সেই হুঙ্কারে সশব্দে বিদীর্ণ হইয়1 গেল !' 
১৯৮৮ 



সিছ জযুকষ্দাদ 

একান্তচারী বাবাজী মহারাজ কিন্তু লোকের আনাগোনা, বিশেষ 

করিয়! বিষয়ীর সংস্পর্শ মোটেই পছন্দ করিতেন না। সনাতনের 

বৈরাগ্যসাধন তিনি দীর্ঘকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাই 
বিত্তবান ব্যক্তি অথবা রাজরাজড়াদের এড়াইয়া চলাই ছিল তাহার 

বরাবরের অভ্যাস । 

একবার কিন্তু বড় গোল বাধিল। বাবাজী মহারাজের সাধনস্থল 

কাম্যবন ছিল ভরতপুরের মহারাজ্ঞার অধিকাঁরভূক্ত । এই রাজা বড় 
বৈষ্বসেবাপরায়ণ। এত বড় একজন সিদ্ধ বৈষুব তাহার রাজ্যে 
বসবাম করিতেছেন, অথচ তিনি তার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিতে 

পাবিতেছেন না, এ বড় খেদের কথা। প্রথমে বাবাজীকে প্রাসাদে 

আনয়ন করার সকল কিছু চেষ্ট! ব্যর্থ হইল । তারপর ভরতপুররাঁজ 

দৈম্তভরে আবেদন জানাইলেন, তিনি নিজেই বাবাজীর কুটিরে গিয়। 

তাহার কৃপ! মাগিবেন। কিন্তু এ আবেদনও অগ্রাহা হইয়! গেল। 

নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ব সাধক বিষয়ী রাজার সংস্পর্শ হইতে সর্বদা নিজেকে 
সতর্কভাবে দূরে রাখিতে চাহিতেছেন। 

একদিন জয়কুষ্ণ বাবাজী ভিক্ষীর জন্য নিকটবর্তী গ্রামে গিয়াছেন, 

ইতিমধ্যে ভরতপুররাজ এক বৈষ্ণব ভিথারীর ছল্সবেশে তাহার ভজন 
কুটিরের মধ্যে ঢুকিয়া এক কোণে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য, 
বাবাজী মহারাজ যখন প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন তাহার চরণ ধরিয়। 

মিনতি করিবেন, আর করিবেন কপ! ভিক্ষা । 

রাজার এ মনোভাব কিন্তু সর্বজ্ঞ বৈষ্ণব মহাত্মার অজান। রহিল 

ন1। ভিক্ষাপাত্র নিয়া রাজ! সেদিন বনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

তিনি এক চতুরতার আশ্রয় নিলেন-_-উচ্চ স্বরে গ্রামবাসীদের 

জানাইতে লাগিলেন কাতর আহবান । 

সবাইকে ভাকিয়। বলিতে লাগিলেন, “ভাইসব, শোন, আমার 

ভজন্ কুটিরে আগুন লেগেছে, তোমরা সবাই সেখানে ছুটে যাও, দয়া 
ক'রে আগুন নেভাও 
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ভারতের সাধক 

গ্রামের বু লোক ব্রস্তেব্যস্তে বাবাজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। 

কিন্তু একি কাণ্ড! আগুনের চিহ্নমাত্র তে। কোথাও নাই। সবিস্ময়ে 

তাহার! দেখে, বাবাজীর কুটিরে ভরতপুরের রাজা দীন বেশে উপবিষ্ট। 

কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না_সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাসজী একটা ছল 

করিয়া রাজ সংস্পর্শ এড়াইয়া ধাইতে চাহিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, 
সর্বজন সমঞ্ষে রাজাবাহাদ্ুরকে অপদস্থ করিয়। তাহার ভক্তিনিষ্ঠাও 
এভাবে তিনি পরীক্ষ1 করিয়। দেখিলেন। 

ভরতপুর-রাজ ভক্ত মানুষ, বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ। তাই সিদ্ধবাবাপ্জীর 
সেদিনকার এ ছলনার নিজেকে তিনি অপমানিত মনে করেন নাই। 

রাজসম্পদ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহা বৈষুবের কাছে তিনি অপাংক্তের-_ 
এই চিন্তাই বরং সেদ্দিন তাহার অন্তরের দৈন্ক ও আতি আরো 
বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। আরও কিছুকাল পরে এই রাজ সিদ্ধবাবাজীর 
আশীবাদ পাইয়। ধন্ট হন । 

জীবনের শেষপাদে বাবাজী বাহিরের সর্ব সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, 

নিমজ্জিত হইলেন নিগুঢ় প্রেমসাধনার গভীরতম স্তরে। এই সময়ে 
একদল গোপবালক প্রায়ই তাহার ভজন কুটিরের সম্মুথে কোলাহল ও 
উপদ্রব করিত। নির্জনতাপ্রিয় বাবাজী তাই এ স্থান ত্যাগ করিলেন। 
গ্রামবাসীর! সবাই মিলিয়া ভাহাকে গভীর অরণ্যে, আরে। নিভৃত 

স্থানে, ভজনের স্থৃবিধার্থ এক নৃতন কুটির বাঁধিয়া দেয়! এস্থানে 
একান্তে অবস্থিত হুইয়া তাহার সাধন ভজন চলিতে থাকে। 

একদিন বাবাজী অন্তরঙ্গ সেবা! ও লীল৷ আস্বাদনে মত্ত রহিয়াছেন 

হঠাং কোথা হইতে একদল গোপবালক তাহার কুটির প্রাঙ্গনে আসিয়া 
'চীংকার শুরু করিয়া দিল | বালকদের এ উপদ্রব তাহার অজান। নয় । 

তাঁই আপন মনে নিজ সাধনায়ই তিনি রত রহিলেন। কিন্তু শান্তিতে 
থাকিবার উপায় কই? বালকদল চেঁচাইতে থাকে, “বাবাজী, ও 

বাবাজী, পিপাস্সায় আমাদের ছাঁতি ফেটে যাচ্ছে । একটু জল দাও 
ন| শিগগীর করে।” ভজন কুটিরের ভিতর হইতে তবুও সাড়া শব্দ 
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পিহ্ধ জয়রুষ্দাস 

মিলিতেছে ন1। সিদ্ধাবাব! মহারাজ তখন অর্ধবাহথ অবস্থায়” একমনে 

তিনি লীলারস সম্তোগ করিতেছেন। 

গোপবালকের। ছাড়িবার পাত্র নয় । গালাগাল দিয়! বলিতে থাকে, 
“বাঙালী বাবাজী, তুমি কেমন ভজন করছো তা আমাদের জানা আছে। 
দয়াহীন ভজনকারীকে কশাই ছাড়া আর কি বলা যায়? তুমি কুটির 
থেকে এখনি বেরিয়ে এসে । ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাও ।” 

বালকদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হইয়া জয়কৃষ্ণনাসজীকে ভজন 

কুটিরের দরজ। খুলিয়। বাহির হইতে হইল। 
দেখিলেন, দিব্যকাস্তিযুক্ত একদল চঞ্চলমতি গোপবালক তাহার 

সম্মুথে দুষফীমী আর হুটোপুটি করিতেছে । সারা অজন একেবারে 

তোলপাড় । কি জানি কেন ইহাদের উপর দৃষ্টি পড়! মাত্রই বাবাজীর 
মন বড় শান্ত ও প্রসন্ন হইয়। উঠিল। 

সন্সেহে প্রশ্ন করিলেন, “লালা, তোমরা কোণ থেকে এখানে 

এলে ? কোথায় থাক ? কি তোমাদের নাম, বলতো ?” 

শ্যামকাস্তি একটি বালক আগাইয়। আসিয়া কহিল,_-তাহার নাম 
কাঙ্কাইয়া, আর পার্ছখে দণ্ডায়মান সঙ্গীর নাম বলদেও । 

বাবাজীকে আর কোন কিছু বলিবার অবসর ন! দিয়' .বালকের 

দল কলবর করিয়া! উঠিল, “বাবাজী, আগে জল দিয়ে 'আমাদের প্রাণ 

তে বাঁচাও, তারপর অন্য কথা ?” 

সিদ্ধবাবা করঙ্গ আনিয়া শীতল জল ঢালিয়৷ দিলেন, করপুটে তাহ! 

পান করিয়। গোপ নন্দনের। শান্ত হইল। 

যাইবার সময় তাহার! সহাস্তে বলিয়! গেল "্ভাখো, বাবাজী, 
তুমি তে! ঘরের ভেতর মাল! টপ-কাও আর দু'চোখ বুজে বসে থাকো । 

এদিকে আমাদের হয় বিপদ। রোজ আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে 

এখান থেকে চলে ধাই। কাল থেকে কিছু শীতল জঙ্গ আর বালভোগ 

আমাদের জন্য রেখে দিতে যেন ভুলো না।” 

গোপবালকের। নাচিতে নাচিতে বনমধ্যে তথনি অস্তহিত হইয়া 
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ভারতের সাধক 

গেল জয়কৃষ্ণদাসজী প্রসন্নমনে আবার ভজন কুটারে প্রবেশ করিলেন । 
হঠাৎ তাহার হাস হইল । এবালকের দল তো বড় বিচিত্র! কি 

অপরূপ স্থৃঠাম ইহাদের চেহারা কি গতিচ্ছন্দ, কি মধুময় বুলি । এরা 
যেন এ ধুলার ধরণীর নয়, কোন দিব্যলোকের অধিবাসী । তাইতো, 
এতক্ষণ তিনি যে অদ্ভূত বিদ্মৃতির মধ্যে ছিলেন । ইহারা সত্য সত্যই 
কি গোপবালক-_-ন। আর কেউ 1.তবেকি সাধনার ধন আপনি যাচিয়। 

কাছে আসিয়া! আবার লুকাইয়। পড়িল ? 
্রস্তপদে তখনি ছুটিয়৷ গৃহের বাহির হইলেন। অঙ্গনে আসিয়। 

দেখিলেন,_বালকেরা আর নাই । আশ্চর্য! মুহূর্ত মধ্যে দুষ্ট বালকদের 
এমনি একটা বড় দল কোথায় অদৃশ্য হইয্বা গেল ? খ্যানস্থ হইয়া 
উপলব্ধি করিলেন, কৃপাময় কৃষ্ণ বলরাম আজ এই ছলনার মধ্য দিয়া 
তাহাকে চকিতে দর্শন দিয়! গেলেন । হায় হায়--কেন তিনি তীহার 

ইষ্টকে চিনিতে পারিলেন না! ছুই চোখ বাহিয়া নামিয়৷ আসিল 
অশ্রু প্লাবন । পরম দৈন্ত ও আতিতে ভূমিতলে পড়িয়া তিনি গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । 

অকস্মাৎ কাণে আসিল দৈববাণী। সিদ্ধবাবাজী ছুই চোখ যুছিয়া 

তাড়াতাড়িয়! উঠিয়! বসিজেন। শুনিলেন, নটবরবেশ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ 

স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়া! কহিতেছেন, “জয়কৃষ্ণ, তুমি মনে খেদ রেখোনা । 
ধৈর্য ধর। আগামী কালই আমি উপস্থিত হবে! তোমার কুটির দ্বারে 

_ দীর্ঘদিন নেবো৷ তোমার স্বহস্তের সেবাপূজা |” 
পরদিন প্রাস্তঃকালে ভজনকুটিরের দ্বারে এক ব্রজমায়ী আসিয়া 

উপস্থিত। হস্তে তাহার পরম মনোহর এক শ্রীগোপালমুতি । তিনি 
কহিলেন, “বাবাজী এই বিগ্রহ আমি তোমাকেই দিতে এসেছি ! আমি 
প্রাচীন, অশক্ত হয়ে পড়েছি। প্রভুর সেবা পরিচর্ধ! আমার দ্বারা আর 

চলে না; এবার থেকে তুমিই এর সব ভার নাও ।, 

মহাজাগ্রাত, দিব্যমধুর শ্রীৰিগ্রহ । বাবাজী শঙ্কিত হইয়! উঠিলেন। 
কহিলেন, “মায়ী, প্রভুর উপযুক্ত সেব! করবো, সে সামর্থ আমার কই? 
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লদ্ধবাবা জরকধ্চদাস 

গোপালের দধি দুগ্ধ ছানা রোজ চাই, এ কাঙালের কুটিরে ত1 কোথা 
মিলবে ? 

উত্তর হইল, “ওগে1, সেজন্য তোমার চিন্তা কি? সেবার দ্রব্য 
তে! জুটিয়ে দেব আমি ।” 

আনন্দবিহবল জয়কৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহকে কুটিরের অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। 
সেই রাত্রে স্বগ্র দেখিলেন, বিগ্রহ হস্তে ঘে বৃদ্ধামায়ী তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নয়-_স্বয়ং বুন্দাজী। 

তারপর দীর্ঘ *াল অতিক্রান্ত হইয়। গিয়াছে। সিদ্ধবাবাজীর মরলীল! 

সমাপনের লগ্রটি আর বেশী দেরী নাই। এবার নিত্যলীলায় প্রবেশের 
পালা। সেদিন ছিল চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি | বসন্তের শ্রী ও 

আনন্দের হাতছানি প্রেমসিদ্ধ মহাঁসাধকের হৃদয় সাগর উদ্বেল করিয়। 

তুলিষ্বাছে। রাগান্ুগা ভজনের সিঙ্ধ সাধক তাহার পরমপ্রাপ্তির 

আনন্দে হুইয়াছেন দিশাহারা | 

ভক্তমণ্ডলী ও সমর্থ বৈষুব সাধকগণ চারিদিকে দণ্ডায়মন | বাবাজী 

মহারাজের সারা দেহ অলৌকিক আনন্দের আবেশে থর থর করিয়া 
কাপিতেছে। অষ্ট সাত্বিক বিকারের চিহসমুহ প্রকাশিত হইতেছে 

বারবার । দর্শন করিয়! সবাই বিল্ময়ে আনন্দে হতবাক্। ব্যাকুল কগে 

বাবাজী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন, “ওগো আমার ঘাঘ রী কোথায়, 

ওড়ন। কোথায়, কোথায় আমার কীাচুলি ?” 

চতুগ্পার্থস্থিত ভক্তজনের নযুন অশ্রসজপ হইয়! উঠে। কাহারও 
বুঝিতে বাকী নাই, রাগান্বগা ভজনের সার্থক সাধক, ব্রজমগ্ডুলের ভুলভ 
পুরুষ আজ খু'ঁজিয়া পাইয়াছেন তাহার দিব্য পরিণতি । প্রিয় মিলনের 
পরম লগ্ন সমুপস্থিত। অভিসার-প্রস্তুতির কথ! কহিতে কহিতে, 

প্রেমাশ্রুর ঢল বহাইয়৷ সিদ্ধ বাবাজী তাহার পরম অভিসারের পথেই 
সেদিন চিরতরে চলিয়। গেলেন। 
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হব্িহন্-ক 

শীর্ণদেহ, উলঙ্গ পাগল কাশীর পথে ঘাটে অ:পন মনে ঘুরিয়া 

বেড়ীয়। দুষ্ট ছেলের দল প্রায়ই তাহাকে ঘিরিয়া ধরে, কখনো টিটকারা 
দেয়, কখনে। বা করে নান লাগ্চন। ৷ 

সে দিন রাজঘাট অঞ্চলে, এক প্রশস্ত গলির মোড়ে তাহাকে নিয় 

ছেলেদের ভীড় জমিয়1 বায়। কেহ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, কেহব। গায়ে 

নিক্ষেপ করে ঢিল! পাগলের কিন্তু কোনই ভ্রক্ষেপ নাই । এক একটি 
ঢিল গায়ে আসিয়। পড়ে, আর সোল্লাসে বলিয়া উঠে_-জয় লাম, জয় 

রাঁম, জয় সীতারাম। 

অদৃরস্থিত একটি গুহে ঠিক এ সময়ে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। 
কাশীর প্রখ্যাত আচাধ, সাধকপ্রবর্ধন শিবরামাকক্কর সেখানে তত্ব 

ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ বাতায়ন পথে ঝাহিরে তাকাইলেন, 

রাস্তায় এ উম্মাদের দিকে তীহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আচাধ চমকিয়া 
উঠিলেন। একি! ইনি তো সাধারণ মানুষ নন। সিদ্ধকাম, যোগ- 
বিভূতি সম্পন্ন মহা পুরুষের সমস্ত লক্ষণ ই হার দেহে বঙ মান, অপরূপ 

অলৌকিক আলোকচ্ছটায় সার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত! চপলমতি বালকেরা, 

এ কি কাণ্ড করিতেছে? এ যে ভন্মাচ্ছাদিত বহ্ছি নিয়া! খেলা করা 
মতই মুঢ়তা ! 

ধর্ম ব্যাখ্যা থামাইয়! আচার্য ত্রস্তপদে রাস্তায় নামিয়া আসিলেন। 
ভক্তমগ্ডলী কৌতুহলী হুইয় তাহাকে অনুসরণ করিল। 

বালকদের প্রতিনিবৃদ্ধ করিয়া আচার্য শিবরামকিস্কর পরম শ্রদ্ধাভরে 
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হবরিহর বাবা 

এ উন্মাদকে প্রণাম করিলেন । তারপর সঙ্গীয় শিষ্য ভক্তদের দিকে 

ফিরিয়া কহিলেন, “তোমরা সবাই একে চিনে রাখো। উদ্মাদের 
ছল্পবেশে থাকলেও ইনি এক শক্তিধর মহাত্সা। মানব-হিতের জন্য 

অবতীর্ণ হয়েছেন। অচিরে কাশীর সাধক সমাজে এর তপঃসিদ্ির 

আলোক ছড়িয়ে পড়বে । তোমরা সদাই লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন 

একে বিব্রত না করে, এর কোন ক্ষতি সাধন ন। করে |” 

সেদিনকার এই উন্মাদই কাশীধামের বহুখ্যাত সাধক হরিহর বাবা । 

এই মহাত্বার অধ্যাত্মসাধনার অমুতধার] প্রায় অর্ধ-শতাবদীকাল ব্যাপিয়! 
জনসমাজের উপর বধিত হয়, রামনাম-সাধনার মূর্ত বিগ্রহরূশে সাবা 
উত্তর ভারতে তিনি কীতিত হইয়া উঠেন । 

বিহারের ছাপর1 জেলায় জাফরপুর নামে এক গ্রাম আছে, 

আনুমানিক ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হরিহর বাবা সেখানে ভুমিষ্ট হন। তাহার 
পূর্বাশ্রমের নাম-_সেনাপতি। পিতা ছিলেন সরযুপারীয় তেওয়ারী 
ব্রাহ্মণ। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত তাহাদের পরিবার, গৃহে অর্থের অভাব অণটন 
কখনে। তেমন কিছু দেখা যায় নাই। 

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই স্থখের সংসারে দৈবের নির্মম আঘাত 
নামিয়। আসে নিতান্ত অল্প বয়সেই সেনাপতি তীহার পিতা মত; 

উভয়কে হারান। আশ্রয় নাই, অভিভাবক নাই, এই দুঃসময়ে ঘনিষ্ঠ 

আত্মীয়দের দ্বারা তীাহার। কয়টি ভাই প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

_.. যৌবনে পা দিতে না দিতেই সেনাপতির পরিবারে আবার নামিয়। 

আসে শোকের করুণ ছাযুা!! এক অনুজ ভ্রাতা সকলকে শোকপাগৰে 

ভাসাইয়া অকালে লোকান্তরে চলিয়া] যায়। সেদিনকার শোকের 

নির্মম আঘাত সেনাপতির হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ কয়। তরুণ হৃদয়ে 

জাগিয়া উঠে নির্বেদ ও বৈরাগ্যের জ্বালা। মন তাহার সংসার ছাড়িয়া 

অন্য কোথাও উধাও হুইতে চায়। 

ছে'টবেল। হইতেই এক সাত্বিক সংস্কার নিয়! তিনি জন্মিয়াছেন। 

এতকাল মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়ানে। ছিল তাহার এক 
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বড় কাজ । যে কোন স্থানে ধর্মসভা দেখিলেই উৎসাহের সীমা থাকিত 
না। মগলীরাম নামে এক তপ্যাপরায়ণ ব্রহ্মচারীর" বাস ছিল 

জাফরপুর গ্রামে । সেনাপতি তাহার প্রতি বড় আকৃষ্ট ছিলেন, সমস 
পাইলেই তীহার পদপ্রান্তে আসিয়! চুপ করিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন। 
এই সাধকের পুণ্যময় স্পর্শ মুমূর্ধ তরুণের জীবনে এ সময়ে দুরপ্রসারী 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 

ংসারের সান] দুঃখ ভাপে তাহার জন্মগত সংস্কার ক্রমে উদ্দীপিত 

হইয়া উঠিতে থাকে । ধারে ধীরে অন্তরের গভীরে জাগিয়। উঠে তীব্র 

আলোড়ন। জল্ল্যাসজীবন গ্রহণের জন্য, ঈশ্বর দর্শনের জন্য, তিনি বড় 

ব্যাকুল হইয়া পড়েন । 

অচিরে সেনাপতি স্থির করিয়া ফেলেন জীবনের মুখ্য উদ্বোশা ! যে 
ভাবে হোক ভগব দর্শন তাহাকে করিতেই হইবে । এজগ্য চরম 

আস্কত্যাগের জন্য সর্বতোভাবে তিনি প্রস্তুত । কিন্তু অধ্যাতুজীবনের 

পথসন্ধান তে। তাহার জানা নাই । এজন্য প্রয়োজন যে অনেক কিছুর । 

প্রথমেই চাই গুরুকরণ ! তাই এখন হইতে 'দনের পর দিন তিনি 
খুঁজিতে থাকেন এমনি এক সমর্থ সাধককে, ধিনি গুরুরূপে তাহার 

জখবনতরীটি ওপারে পৌছাইয়। দিতে সমর্থ । 
গোধুলির গৈরিক আলো সেদিন আকাশে মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া 

পড়িয়াছে গ্রামের প্রান্তে এক রূক্ষতলে সেনাপতি একাকী আপন মনে 
বসিয়া আছেন। হঠাত দুটি পড়িল এক পথচারী সন্ন্যাসীর উপর । পরণে 

কৌপীন, শিরে জটার ভার, পরিব্রাজক সাধক পরমানন্দে অদুরস্থিত : 

বনপথ দিয় আগাইয়! চলিয়াছেন । 

কি জানি কেন সেনাপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। তাহার কাছে ছুটিয়। 

গেলেন । ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর কহিলেন, “বাবা, আমি 

বড় দুর্ভাগ। | এই ভবসাগরে কুলের কোন সন্ধান পাচ্ছিনে, দিশাহারা 

হয়ে কেবলই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার দনর্শমাত্রই 

জমার মনে হচ্ছে আপনার মত কৌপীন সম্বল করে পথে বেরিয়ে 
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পড়ি। কৃপা করে যদি অনুমতি দেন তো আজ এক্ষুণি, এখান থেকেই 
করি আপনার অনুসরণ | 

“সে কি বেটা, হঠাঙ তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কোথায় চলে যে 
চাও? তাছাড়া, এই তরুণ বয়সে, খেয়ালের ঝৌকে চিরতরে গৃহত্যাগ 
করাট1 কি ভালে! হবে 1” 

“বাবা, মনের দিক দিয়ে ঘর আমি ছেড়েছি অনেক দিন। এবার 

চাই সত্যকার আশ্রয়। আপনি দয়া ক'রে আমায় তা দিন ।”৮ 

“শোন বেটা, আমি কখনো! কাউকে শিষ্য করিনে। এ পথে আম 

যাচ্ছি শোনপুরে, হরিহবর ছত্রের মেলায় । জানো বোধ হয়, সেখানে 

বছ সমর্থ সাধক এসে ভাঁজির হন। কোন কোন ভাগ্যবান তাঁদের 

কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হয়। বেটা, তুমি যদি একান্তই গৃহত্যাগ কক্তে 

ইচ্ছুক হয়ে থাকো, চত্রের মেলায় এসো, সেখানে হয়তো ভাগ)লো 

কারুর কৃপা মিলে যেতেও পারে ।” 

সেইক্ষণেই এক বন্সে সেনাপতি এ সঙ্াসীর সঙ্গী হন। আত্মপ্জন 

কাহাকেও কিছু ন1 জানাইয়! চিরতরে করেন সংসার ত্যাগ । খন 

তাহার বয়স মাত্র আঠারো বওসর | 

মেলাক্ষেত্রে পৌছিয়া হরিহর নাথের মন্দিরের নিকটে মুসুদু অনণ 

এক মহাপুরুষের সানিধা লাভ করেন। এই মহাত্মার নিকট হইত 

রামমন্ত্রে 'তনি দীক্ষা নেন, যোগ ও তন্ত্রের নানা গুট সাধন উপদেশ 
এ সময়ে প্রাপ্ত হহয়। ধনু হন । 

ত্প [কছছদিনের মধ্যে ছত্রের মেল! ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্স, এবার 

তাহার তরুণ শিষ্তকে ডাকিয়া কহিলেন, “বেটা,তুমি অগৌণে অধোধাখ 
চলে যাও। সেখানে সরযুর তীরে বসে, একনিষ্ঠ হয়ে, শুরু কার নদ 
সাধন ভজন। আর একটা কথা সদাই স্মরণ রেখো, ভাগ্যবলে £ষ 

মানব দেহ পেয়েছো, ত] হুচ্ছে প্রভু হরিহরের পীঠস্থান। সাধন ঝণে 

এই গীঠকে জাগ্রত করে তুলতে হবে, তারপর হরিহরময় হয়ে [গয়ে 
তোমায় লাভ করতে হবে পরমাত্মাকে। 
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মহাত্মার এই উপদেশটি সেনাপতি এক দিনের তরেও বিশ্বৃত হন 

নাই, পরম নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয় নিজের অধ্যাত্ব 
জীবনকে দিনের পর দিনভিনি সমুদ্ধতর করিতে থাকেন । আঁপন ব্যক্তি 
সন্তা ভুলিয়া! গিয়া সবাইকে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে থাকেন 

'হুরিহর'-ভাইয়ণ নামে । 
অধোধ্যায় পৌছিযু। হরিহর ভাইয়া আনন্দে আত্মহার? হইয়। যান। 

এই সেই পুণ্যভূমি ষেখানে পরমপুরুষ রঘুনাথজী আবিভূঁভ হইয়াছিলেন। 
তাহার পাদস্পর্শে এখানকার প্রতিটি ধুলিকণা পবিত্র» লীলাস্থান সমূহ 

তাহার স্মৃতিতে ভরপুর । পরম উৎসাহে দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি 
দেয়া বেড়ান। দিনরাত করেন প্রভুজীর স্মরণ, মনন, অনুধ্যান। 

কিছুদিন পরে অরযুর তীরে কঠোর তপস্যা শুরু হয়| শীত গ্রীষ্মের 
বোথ নাই, আহার নিদ্রা নাই, তরুণ সাধক একমনে সাধন ভজন করিয়া 

চলিয়াছেন। এই সময়ে তীহার কৃচ্ছুব্রত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
কছিত। সার! দিন রাত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি কাটাইয়া 
দিতেন আর দুই চারদিন পর এক মুষ্টি ছাতু গলাধ:করণ করিয়! 
কোনক্রমে করিতেন জীবন রক্ষ]। 

জাফরপুর গ্রামের একদল লোক সেবার অযোধ্যায় ভীথ করিতে 

আঁপিফ্াছে। রঘু নদীতে স্নান তর্পণ করার কালে ডোরকৌপীন-পর' 
কৃচ্চূত্রতী তরুণ তাপসের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। চিনিতে দেরি 
হইল না, এ তাহাদেরই গ্রামবাসী সেনাপতি তেওয়াবী। কবে এক 

সাধুর সঙ্গে সে উধাও হইয়া গিয়াছে, এ যাব আর কোন জন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। 

সকলে মিলিয়! হরিহর ভাইয়াকে টানাটানি শুরু করিয়া দিল। 
কহিল, “বাপু হে, ঢের হয়েছে এবার গ্রামে ফিরে চল। সাধু হবার 
মত বয়স তোমার তো! এখনি হয়নি। শুধু শুধু কেন এভাবে নিজের 
জীবনকে ব্যর্থ করবে, বলতো ? গৃহস্থীতে থেকে কি ধর্মকর্ম হয় না? 
রাজাশুদ্ধ লোক তো তাই করে যাচ্ছে। 
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দৃঢম্বরে হরিহর ভাইম্বা! উত্তর দিলেন, “আপনার আমার শুভানুধ্যায়ী 
আপনাদের দিক থেকে ঠিক কথাই হয়তে আপনারা বলেছেন! কিন্তু 

আমার পক্ষে ঘরে ফেরা একেবারেই সম্ভব নয় ।” 

“কেন সম্ভব নয়, খুলে বল।” 

“শুনুন তবে। আমার এই আঠারো বৎসর বয়সেই সংসারের 
অসারত্ব আমি উপলব্ধি করেছি । মা, বাবা আর ছোট ভাই-এর মৃত্যুর 

ভেতর দিয়ে দেখেছি-মানুষ কত অসহায়, আর কত ভঙ্গুর তার 

জীবন । তাইতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি । অযোধ্যার পুণ্যভূমিতে 
এই সরযূ তীরে আমি আমার ইষ্টদেব রামজীর সাধনায় ব্রতী। হয় 
তাকে লাভ করবো, নয়তো করবে! এই দেহপাঁত। জেনে রাখবেন, 

প্রাণ থাকতে আমি আমার এ পথ ত্যাগ করবো না।” 

অগতা। গ্রামের লোকদের প্রতিনিবুত্ত হইতে হয়। বিষ বদনে 

তাহার] বিদায় গ্রহণ করে। | 

কিছুদিন পরে হরিহর ভাইয়ার কৃচ্ছুব্রত ও সাধনার ফল কিছুট। 

ফলিল। দৈবযোগে প্রাপ্ত হইলেন চিহ্নিত গুরুর সন্ধান । 

সেদিন অতি প্রতাষে অযোধ্য। পরিক্রমা শেষ করিয়া! তরুণ সাধক 
লছমন্ গড়হির দিকে আসিতেছেন, হঠাৎ নদীতীর হইতে ভাসিয়া 

আসে মনোহর ভঙজগন সঙ্গীত | মন্ত্রমুগ্ধবত সেই সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া 

তিনি ছুটিয়৷ যান । দেখেন-_উচ্চতটের নিন্মভাগে লোকচক্ষুর অন্তরালে, 

অবস্থিত এক মৃত্তিকা! গোফা। জটাজুট সমন্বিত এক প্রাচীন বৈষব 

সেখানে বসিয়া আপন্ন ননে ভজন করিতেছেন । 

হরিহর ভাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা ভজন 

থামাইলেন। তারপর যে কথ! কয়টি কহিলেন, তাহাতে নবীন 

সাধকের বিস্ময়ের সীম। রহিল ন1। 

তিনি কহিলেন, “বেটা, তুমি এসে গিয়েছে! । বেশ বেশ। তোমার 

জন্যই ষে এতদিন আমি এখানে প্রতীক্ষা করছি। তোমার প্রাথিত ধন 
এবার মিলবে । পরম প্রভু রামচক্দ্রজীর আদেশে আমি তোমায় দীক্ষা 
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ভাস্বতের সাধক 

মন্ত্র দান করবে! । শুভলগ্নের আর দেরি নেই। এখনি তুমি সরযূর পণ্য 

সলিলে জান ক'রে এসো । 

দীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। এবার হরিহর ভাইয়ার সাধন 
জীবনে আজিল নূতন জোয়ার । সারা দেহ মন প্রাণ তিনি গুরু নিদিষ্ট 

সাধনায় উৎসর্গীত করিয়া দিলেন । 
হর্রিহর ভাইয়ার গুরুজীর নাম জান যায় না, এ নাম তিনি চিরদিন 

গোপন করিয়। গিয়াছেন। অন্তরঙ্গ মহলে মাঝে মাঝে শুধু কহিতেন; 

“আমার গুরুদেব ছিলেন মহাশক্তিধর | যোগ, তন্ত্র ও বৈষ্ুবীয় সাঁধন 

পদ্থ। সব কিছুতেই ছিল তীহার অবাধ সঞ্চরণ।” 
ভজন সাধনের কতকগুলি উচ্চতর পদ্ধতি হপ্রিহর ভাইকাকে আয়ত্ত 

করাইয়। গুরুজী একদিন কহিলেন, “বেটা, আমার প্রাথমিক কাজ শেষ 

₹য়েছে, এবার বিদায়ের পালা । তুমি আমীর এই গোফার অভ্যন্তরে 

বসেই ভজন সাধন কর1। ইন্টদেব রামচন্দ্রজীর কুপা অচিরেই মিলবে। 
তারপর সরধুতীর ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়বে পরিব্রাজনে । পরিব্রাজন 
শেষে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে বারাণসীতে | সেইখানেই মিলবে তোমার 

সাধনার চরম সাফল্য |” 

সাশ্রনয়নে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া হর্হর ভাইয়া ব্রত হন 

তীব্রতর তপন্তায়। কয়েক বুসরের নধ্যে এ তপস্তা ফলবত হইয়া 

উঠে এবং ইফ্ট দর্শনের পরম সৌভাগ্য তিনি প্রাপ্ত হন । 

অন্ঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশ হরিহর ভাহ্য়াকে ঠেলিয়া দিল 
অধ্যাত্ম জীবনের বৃহত্তর উপলব্ধির পথে । প্রভূজী কহিলেন, “বহুস, 

যে নামে ভুমি পরিচিত হয়ে উঠেছ-_সেই হর্িহর নামকে জীবন্ত ক'রে 

তোল তোমার জীবনে | হরি ও হর একীভূত হয়ে মুন্ত হয়ে উঠুক 
তোমার সাধনসত্তায়--অযোধ্য। ও বিশ্েশ্বর ধাম কাশীকে গ্রথিত করে 

এক সৃত্রে। আশীর্বাদ করি, সাধনা তোমার অণ্চরে পূর্ণাঙ্গ হোক, 

জয়যুক্ত হোক। তবে, তার আগে দেশের প্রসিদ্ধ বৈষব, শৈৰ ও 

তান্ত্রিক তীর্ঘগুলোর পরিব্রাজন শেষ করতে ভুলো না।” 
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হবিছয় বাৰা 

সরযুতীরের গোফায় কয়েক বগুসর সাধন ভজন ক'রার পর হরিহর 

ভাইয়া-সার়! ভারত পরিব্রাজনে বছ্রগিত হন। 

প্রথমে ইষ্টদেব রামচন্দ্রজীর লীলাস্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা! তাহার 
প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে চিত্রকূট, দগডকারণ্য, নাঁিক, রামেশ্বর 
প্রভৃতি স্থানে, তিনি গমন করেন এবং এই জব পুণ্যভূমিতে বসিয়৷ গভীর 
তপন্যায় মগ্ন হন! অতঃপর দেশের দিকে দিকে ছড়ানো শৈব ও 
বৈষ্ণবাঁয় তীর্থসমূহে তিনি পরিব্রাজন করিয়া বেড়ান। সর্বশেষে 
উপনীত হন কাশীধামে । এই মহাপুণ্যময় শিবভূমির প্রতিই বিশেষ 
করিয়া হরিহর-ভাইয়ার মনপ্রাণ একান্তভাবে আকৃষ্ট হয় এবং দীর্ঘ 

জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই তিনি কাটাইয়। যান। 

গোড়ার দিকে প্রধানতঃ কাশীর দক্ষিণস্থ বন্দঞ্চলে তিশি অবস্থান 

করিতেশ। তখনে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয় জন্ম লাভ করে নাই, 

নাগোয়া ও তাহার নিকটবর্তী শ্কানসমূহ ছিল গভীর জঙ্জলে পরিবৃত। 
এ হুরধিগণ্য অঞ্চলে হত্রিহর ভাইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তাহার তপস্যা 
অনুষ্ঠান করিয়! চলিলেন। 

এ সময়কার সাধন জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষ1 ছিল অসাধারণ । প্রচণ্ড 

শীতেও গাস্রে এক টুকরা কাপড় থাকিত না! ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই 

ন।ই, তাই 'আহারের জন্য কথনে! তাহাকে সময়ের অপব্যয় করিতে 

দেখা যায় নাই। কেদাগঘাটে কাজাবাম চৌব নামে এক ব্রাঙ্গণ বাস 

করিতেন। সং, সাধননিষ্ঠ ও শংস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার খ্যাতি 

ছিল । এই চৌবেজীর সাথে হব্রিহর ভাইয়ার কি করিয়া যোগঃযোগ 

হয় এবং ইহার পর হুইতে চৌঁবেজী মাঝে মাঝে. নাগোয়ার জঙ্গলে 

ঢুকিয়া সাধককে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। এ সময়ে গামছা বাঁধিয়া 

যৎকিঞ্চিত ফলমুল তিনি নিয়া যাইতেন এবং তাহ] দিয়াই কোনক্রমে 

হঠ্হর ভাইয়ার জীবনরক্ষ1! হইত 

্ষুপ্নিবৃত্তির পরই দুটব্রত সাধক আবার নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন 
আপন সাধনার গভীরে । 



ভারঙ্জের সাধক 

প্রায় সময়েই হরিহর ভাইয়ার জীবন কঠোরতর তপস্তার মধ্য দিয়া 
অতিবাঁহত হইত । মাসের পর মাস দেখ! যাইত, তিনি বিবন্তা দেহে 

গঙ্গার চড়ার উপর দণ্ডায়মান। খরকরবর্ষী সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া রহিয়াছেন ধ্যান্। 

আচার্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী এবং বীতরাগ-বাবার সান্নিধ্য এই 
সময়ে হরিহর ভাইয়ার সাধন জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিয়া দেয়। 
এই দুই মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়া একদিকে বেদ বেদান্ত অধ্যয়নের 

স্যোগ যেমন তিনি প্রাপ্ত হন, তেমনি লাভ করেন অধ্যাতসাধনার 

উচ্চতর নান পদ্ধতির পথনির্দেশ ।১ 
হর্রিহর ভাইয়ার বিশেষ সঙ্কল্প ছিল- _-পৰিত্র পঞ্চক্রোশী কাশীধামে, 

বিশ্বনাথের নিজ পুরীতে, তিনি কখনো মুত্র পুরীষার্দি ত্যাগ করিবেন 

নাঁ। প্রতিদিন শেষ রাত্রে সম্ভরণে গঙ্গার ওপারে চলিয়! যাইতেন, 

প্রাতঃকুত্যাদি সেখানে সারিয়া আবার করিতেন প্রত্যাবভন। বর্ষার 

ঝড় জল, শ্োতাবত”বা উত্তাল তরজ কোন কিছুতেই তাহার এই 
বিশেষ দিনচর্ধাটি কোন দিন ব্যাহত হয় নাই। 

পুণ্যতোয়া গঙ্গ৷ ছিল তাহার পরম প্ররিয়। ম্বেচ্ছবিহারা সাধক 

মাঝে মাঝে বেগবতী গঙ্গামায়ীর বক্ষে ঝাঁপ দিতেন, কখনেো৷ বা 

পল্সাসনে উপবিষ্ট হইয়। পরমানন্দে ভাসিয়া চলিছেন। 

পরবর্তীকালে হরিহর ভাইয়! তুলসীখাটে অবস্থান করিতে থাকেন । 
এখানে আসার পর হইতেই বৈরাগ্যের মৃত বিগ্রহ কৃচ্ছুব্ী এই 

শা ৮ শা শীল স্পা শপ পাস সিম সস পপ ক তি পাস 

১ কেহ কেছ মনে করেন, বীতরাগ বাবাই হরির বাবার গুরুদেব, কিন্ত 
তাহ] যথার্থ নয়। মহাত্মা! বীতরাগ বাবা কয়েক বৎসর আগেও স্বদদেহে অবস্থিত 

ছিলেন। কাশী পুর্ব দক্ষিণ কোণে, বনপুরওয়াতে সেইদিনও ১৯৫ বৎসর বযুস্ক 
নগ্নদেছ এই মহাত্মা এক জনবিরল বাগিচায় বাস করিতেন ( ১৯৬৪ সালে 
বীতরাগজী লেখককে নিজমুখে বলিয়াছেন, "হরির বাবাকো ময় দীক্ষা নেহি 
দিয়া। লেকিন ইরে বাৎ ঠিক হ্যায়উহ হমার] কুঠিক্বামে কুছ সাল ঠারতে থে ।” 
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মহাসাধকের নিভৃত জীবনের গতিধারা কিছুটা পরিবঙিত হয়। এখন 
হইতে ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারী মাঝে মাঝে তাহার সান্গিধো আসিতে 

থাকে । ভক্তের! তাহাকে শ্রদ্ধাপুর্ণ স্বরে ডাকিতে শুরু কার হরিহর- 

বাব] নামে । এই ভাবে হরিহর-ভাইয়ার উত্তরণ ঘটে হরিহর-বাবায় ! 

একান্তচারী সাধক এবার জনজীবনের সমক্ষে আসিয়া ঈাড়ান পরম 

মঙ্গলকামী আচার্ষরূপে ৷ এই আচাঁধ জীবন কিন্তু কোনদিনই হরিহর- 

বাবার তেমন শ্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে নাই। স্বল্লসংখ্যক ভক্ত শিষ্য ও 

দর্শনার্থীর বাহিরে আপন মহিম1 ও মাহাতুকে কোনদিনই তিনি সহজে 
বিস্তারিত হইতে দেন নাই। 

নগ্ন সন্ন্যাসী হরিহুর বাবা এ সময়ে এক একদিন কাশীর জন-জীবনে 

চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করিয়া বসিতেন। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গত্বামীর উলঙ্গত্ব নিয়! 
ইতিপূর্বে মাঝে মীঝে যেমনতর সমস্যার উত্ভব ঘটিত, হরিহর বাবাকে 
নিয়াও দেখা দিত তেমনি নানা! আলোড়ন | রাজঘাটের কাছে আচার্য 

শিবরাম কি্করের ধর্মসভার নিকটে সেপ্দিনকার ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়! 

এমনিতর এক আলোড়নই দেখ! গিয়াছিল। 
মাঝে মাঝে কৌতুহলী পথচারীর এই দিগম্বর সন্্যাপাকে খিবিয়: 

দাড়াইত, বর্ণ করিত প্রশ্রবাণ। 

তাহার বলিত, “সাধু, কোথায় তোমার আস্তানা ? অ.মাদের আজ 

তা ঠিক ক'রে বলতে হবে ।” 

উত্তর হইত, “হুরিহর ভাইয়া যেখানে যেদ্দিন থাকেন 1" 

“আচ্ছা, তোমার প্রকৃত সাধন পথ কি, একটু খুলে বল 1" 

গ্রাম নাম।' 

“কি তোমার পরিচয় ?" 

“পতিতপাবন রামচন্দ্রজীর চরণ কমলের দাস আমি । তাছাড়া, 

আ'র কিছু পরিচয় আমার তো নেই।” 
“হরিহর ভাইয়া, আমাদের সংসার জ্বালা ও শোক-তাপষয় 

জীবনের কিছু ওষধ বাংলে দাও |” 



ভারতের পাধক 

“রামজীই শক্তি, রামজীই বন্ধু, রামজীই বৈষ্ভ। ব্যাকুল হযে 
নিষ্ঠাভরে জপে যাও শুধু রাম-নাম |” 

বহুজন-মান্য এই উচ্চকোটির সন্ন্যাসী একেবারে উলঙ্গ থাকেন, 

কোন কোন ভক্তের তাহা তেমন ভাল লাগিত না। দিগম্বরত্ব ঘুচানোর 
জন্য তাহার। মাঝে মাঝে ব্যগ্র হইয়া! পড়িতেন। 

জোর করিয়া কাপড় পরাইয় দেওয়! হইত, কিন্তু অগ্লক্ষণ পরেই 
আবার এ দিগম্বর অবস্থা। “কাপড় কোথায় গেল ?- প্রশ্ন করিলে 
উত্তর--ঘিনি দিয়েছিলেন তিনিই খুলে নিয়েছেন ।' 

“সেবার একজন একখানি মুল্যবান বন্ধে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থি দিয়ে 
তাকে সভ্য ভব্য সাজিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু আশ্চর্য 

হয়ে অল্লক্ষণ পরেই দেখেন-দিগম্বর অবন্থায় তিনি কোথা থেকে 

ফিরে আসহেন। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভক্তটি জবাব-দিহির জন্য 
অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এ লোকটির কাছে আসা মাব্রই শিশুর মত 

সরল হাস্ছে বাবা বলনেল, “ছাখো, আজ আমি আমার যথাসর্ধস্য 

দন করেছি ।» 

“আপনার আবার যথাসবন্থ কি 1” 

“তিনি বললেন, 'মনিকধিকায় স্নান করে দেখি, একজন বন্ত্রহান 

হয়ে শীতে কৰ্ট পাচ্ছে, আর আমান দিকে তাকিয়ে তাছে। জে 

আমার বথাসর্ধম্, ভোমার দেওয়া এ ভালো কাপড়টি তাকে 'দয়ে 

দিলাম ।” 

“এ লোকটি হাসবে ন! কীদবে ঠিক করতে পারলো ন] * 
হরিহর বাবার শরীরে শীত বা গ্রীত্মেরে কোনই বোধ চিল ন!। 

থেয়াল খুসীমত মাথের তীব্র শীতে, উলঙ্গ অবস্থায়, গার উপ্ুক্ত ঘাটে 

প্রহরে পর প্রহর তিনি অতিবাহিত করিতেন । এ দৃশ্য দেখিয়! সেবার 

একটি ধনী ভক্তের হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তর্থনি ছুটিয়া গিয়া চক 

5. বারাণপার হরিহরবাবা আশ্রম হইতে প্রাপ্ত বিশ্বনাথ-বাবার জীবনী- 

পাওুলিপি হইতে উদ্ধত। 
৪৪ 
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হইতে তাড়াতাড়ি একটি দামী কম্থল তিনি কিনিয়া আনেন । সবযত্ে 
উহা দ্বার! বাবার দেহ ঢাকিয়া দেন। 

পূর্ব অভ্যাস মত রোজই শেষ রাত্রে হরিহ্র বাব! গঙ্গায় ঝাপ দিতেন 

এবং দীর্থ সময় জলে ভাসিয়া বেড়াইতেন। ভক্তের দেওয়া এ মূল্যবান 
কম্ছলটি তখন ঘাঁটেই গড়াগড়ি যাইত। স্রান-সন্ভরণের শেষে বাব! 
তাহার খেয়াল খুশীমত অপর ঘাটে গিয়া উঠিতেন, পূর্বব্ৎ থাকিতেন 
বিবন্ | 

ভক্তটি একদিন কহিলেন “বাবা, আপনি স্নান-তর্পণ করতে গঙ্গায় 

নামবার আগে দামী নতুন কম্মলটা কারুর জিম্মায় রেখে যান নী কেন, 

তা হলে ওটা আর হারাবার ভয় থাকে না ” 

বৈরাগ্যমান সন্নাসী চটপট উত্তর দিলেন, “আমার এত হিস।ব 

এত সতর্কতায় কি প্রয়োজন 1? যদি প্রয়োজন মনে কব। তোমার 

এঁ দামী কম্ছল, ঠিক সময়ে এসে তুমি নিজেই তুলে র্রেখে যেয়ো ' রাম 
আমার কম্বলের ব্যবস্থা! করেছেন, দরকার হলে রাম শিজেই ত: 

কোথাও তুলে রাখবেন । আমার ও] নিযে শুধু শুধু মাথা ব্যথা হবে 

কেন, বলতো ?”? 

সেবার কাশীতে শুরু হইয়াছে দারুণ গ্রীষ্মের ভাগুব। ছোষ্ঠের 

তীব্র দহনে পথে ঘাটে কাহারে! টিকিবার উপায় নাই--অনেক 

পথচারী লু'র উত্তাপে মৃছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে দেখ' 
গেল, উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে এক পাথরের উপর মহাত্মা! হরিহরু 

বাব। ধ্যানস্থ হইয়া আছেন । বাবার ভক্ত বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠা এ সমস 

তার খোজ করিতে আপিয়াছিলেন ! এই দৃশ্য দেখিয়! তাহার বিস্ময় 

ও আতঙ্কের সীম। রহিল না 

ত্রিপাঠীজী নিকটে প ব্যগ্রন্থরে প্রশ্ন চি বাবা, এই 

অসহা গ্রীদ্ষে, আগুনের মত গরম এই প্রস্তরখণ্ডে আপনি ক্কি ক'রে বসে 

আছেন? আর শুধু শুধু এতে। কষ্ট করাই বা কেন %” 
সমাহিতচিত্ত হরিহর বাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন । ব্রিপাঠাজী 
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আবার তাহার প্রশ্নটি আবৃত্তি করিতেই বাবার আনুন কৌতুকোজ্বল 

হইয়া উঠিল। সহাম্যে কহিলেন, “বেট! তুমি তে৷ বুঝতে পারছে না, 
এতে আমার কত স্ববিধা। গ্রীষ্ম দিয়ে সহাশক্তি বাড়াতে পারলে শীতের 

দিনে আর কোন কষ্টই অনুভব করবো ন1।” 

ত্রিপাঠীজীর এবার মনে পড়িল, কৃচ্ছুব্রতী সন্্যাসীর1! এরকমই 

করেন বটে। সাধারণন্তঃ প্রতি বশুসর ফাল্গুন মাস হইতেই তাহাদের 

তিতিক্ষাময় তপন্যা শুরু হুয়। 

সেদিন দ্বিপ্রহরে স্নান সমাপন করিয়া হরিহর বাবা! গঙ্গার ঘাটে 

বসিয়। আছেন । এই উলল্গ সন্গ্যাপীকে অনেকেই ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা 

করে। কেহ কেহ পাতার ঠোঙ্গায় করিয়। তাহাকে থাবার খাওইয়াও 

বায় । একদল দুরন্ত বখাটে ছেলে অদূরে দাড়াইয়া তাহার এই ভোজন 
পর্ব লক্ষ করিতেছে । ঘাটটি জনবিরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই 

কুচক্রী তরুণেরা আগাইয়া আসিল। হবিহর বাবা তখন অর্ধবাহ 
অবস্থায় । হুষ্টেরা ঠোঙ্গায় করিয়। কিছুটা কাকবিষ্ট। আনিয়৷ তাহার 

মুখের সম্মুখে ধরিলে অম্লান বদনে তিনি তাহার সবট| খাইয়া 
ফেলিলেন। সেই দিনই রাত্রে দেখা গেল এ ছেলের দল ,মাবাত্মক 

ভেদবমি ও কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে । 
এবার তাহাদের মনে জাগিল প্রবল আতঙ্ক | তবে কি গঙ্গার 

ঘ'টের এ সাধুর প্রতি যে অসদাচরণ ত'হার1 করিয়াছে, সেজন্যই 

এই প্রাণান্তকর রোগের আক্রমণ ? 
'আনুপুবিক সমস্ত ঘটন। শুলিয়। ছেলেদের মভিভাবকেরা তখনি 

আপনভোল উলঙ্গ সন্নাসীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। পদতলে পড়িয়া 

কহিলেন, “বাবা, অবোধ ছেলে আপনার মাহাত্য কি বুঝবে? 

এবারকার মত আপনি ওদের ক্ষমা করুন ।” 

উত্তরে তিনি কহিলেন, “আমার কাছে তো ওরা কোন অন্যায় 

করেনি, করেছে প্রভু রামজীর কাছে। যে ষা ভোজনের জন্/ এগিয়ে 
১ 
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দেয়, এই দেহ থেকে রামজীই তা গ্রহণ করেন। তাই তোমরা ওদের 
জন্য তারই কৃপা ভিক্ষা ক'র। রাম নাম কীর্তন ক'র। প্রভূ আমার পরম 

দয়ালু নিশ্চয় অবোধ বাচ্চাদের নিরাময় করে তুলবেন। 
মহাসাধকের নির্দেশিত রাম নাম কীতনের ফলে এ ছেলের দল 

সেইদিনই সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়। 
হরিহরি বাবার যোগ বিভূতি ও লোকাত্তর জীবনের খ্যাতি এই 

সময়ে ধীরে ধারে প্রচারিত হইতে থাকে। বনু সংখ্যক ভক্ত ও মুমুক্ষ 
অতঃপর এই সর্বত্যাগী, শক্তিধর সন্যাসীর সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত 

হন, অধাত্স-জীবনের পথ প্রদর্শকরূপে ভক্তিভরে তাহাকে বরণ করেন। 
হরিহর বাবা আচার্য জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_অগণিত নর- 

নারীকে রাম নামেন উদ্দীপনা ভিন জোগাইয়াছেন, পরম পথের সন্ধান 

দিয়াছেন, কিন্তু কখনে। কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দান করেন নাই। রাম্ 

নামের মহিমা প্রচারের মধা দিয়াই এক বৃহত ভক্তগোষ্ঠী তিনি তৈরী 
করিয়া গিয়াছেন, 'কামীধামের অধ্যাত্মজাবনে সঞ্চায়িত করিয়াছেন 

নৃতন ভাবকতরঙ্গ .. নৃশ্ভন অনুপ্রেরণা ! 

হরিহর বাবার শরীর ক্রমে প্রাচীন ও অপটু হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া 
বিশিষ্ট ভক্তের উদ্িগ্ন হইলেন । সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, আর 

তাহ'কে যোৌচের জন্য সন্ভরণযোগে গঙ্গায় পারাপার করিতে দে ওয়] 

হইবে না: এব।র হইতে তাহার জন্য ব্যবস্থা কর] হইল এক বুহদাকার 

বজরা। 

এখন হইতে বাবা আশ্রয় নিলেন ভক্তদের প্রদত্ত এ বজরার নৃতন 

আশ্রমে । নাগোযায়, বিশ্ববিষ্ভালয়ের সন্নিকটে এই বজরার তিনি দিন 

যাপন করিতেন, সঙ্গে অবস্থান করিত কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক। 

্রত্যুষে উঠিয়া! একবার করিয়া হরিহর বাবা নৌকাযোগে গঙ্গার ওপারে 

যাইতেন, নিজের প্রাত্যকৃত্যাদি সারিয়। আসিতেন। 

'সন্মার্ম' হরিহরবাবা-অস্ক সংখ্যা, ১৭ই জুলাই, ১৯৪৭ থুঃ 



ভারতের সাধক 

এই বজ্জকার আশ্রমটি ছিল পবিত্র রাম নামের এক উৎস স্থল : 

সার! দিনরাত ভজন, কীতন ও রামধুন গানে এটি মুখরিত থাকিত। 
রামারণ, যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় ও ভাষণে সেখানে 
প্রবাহিত হইত অধ্যাত্মরসের অপূর্ব প্রবাহ। " 

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রম এ বজরাটি কেন্দ্র করিয়! সে দিন 
নাগোয়াতে আলোড়নের স্ষ্টি হয় । বিশ্ববিগ্ভালয়ের কয়েকটি চঞ্চলমতি 
ছাত্র হঠাৎ আসিয়া নৌকায় উপদ্রব শুরু করে, বাবার সেবক ভক্তদের 

সাথে. বচসা গুরু করিয়া দেয়, তারপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়। 

কয়েকজনকে আহতও করে।' 

হরিহর বাব। তো মহা ক্রুদ্ধ। আদেশ দিলেন, “আর এক মুহর্তও 

এখানে থাকা নয়। আরে। যা অসিঘাটে গিয়ে নোউর কর ।” 

বাবার আদেশ প্রতিপালিত হইতে দেরি হইল ন1। 

এ ঘটনার সংবাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য মদনমোহন মালবীয়জীর 

কাণে গেল । ছাত্রদের অশোভন আচরণের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত. 

ব্যথিত হইলেন 
তখনি মালবীয়জী হরিহর বাবার বজরাঁয় উপনীত হইলেন। সঙ্গে 

কয়েকজন অধ্যাপক ও কাশীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । প্রণাম নিবেদন 

করিয়া মালবীয়জী যুক্তকরে কহিলেনু, “ছেলেরা অবোধ। আপনার 
মাহাতব্য তার জানবে কি করে? যে অপরাধ তারা করেছে সে জন্য 

আমর আপনার চরণে ক্ষমা ভিক্ষ। করছি । আপনি আবার কৃপা ক'রে 

নাগোয়ার ঘাটে বিশ্ববিদ্ভালষ্বের কাছে, নৌকে। ফিরিয়ে নিন 1» 

বাব! স্মিতহান্যে কহিলেন, “ছুরস্ত বালকদের রামজী আগেই ক্ষম॥ 
করেছেন-_-আমার মনে ত1 নিয়ে কোন চাঞ্চল্য নেই| কিন্তু আমার 

মনে প্রশ্ন উঠেছে, তরুণদের মতিগতি যদি এমনি নিন্সস্তরের হয় তবে 

তাদের জন্ এই বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপন কর। কেন? এত অর্থ সামর্থ 

ব্যয় ক'রে কোন্ ধরণের শিক্ষাই ব1 তাদের দেওয়। হচ্ছে ? 
মালবীয়জী মহামন!। উন্নত আদর্শ চরিত্রের নেতা। তশ্ক্ষণাৎ 

উট 



হবিহর বাবা 

সবিনয়ে মহাত্মার কথা মানিয়া নিলেন | কহিলেন, “আমর আমাদের 

সাধ্যমত শিক্ষার আয়োজন করেছি। যে ত্রুটির কথা বললেন, তা' 
অবশ্টুই সংশোধন করতে চেষ্টা করবো । ভগৰণ্ড কুপ। ও আপনাদের 

আশীবাদ থাকলে তা হবে। কিন্তু বাবা, আমাদের অনুরোধ রক্ষ। 

করতেই হবে, আপনি ৰজ.বা আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন ।” 
“তা হয় না বেটা, এখন থেকে আমি এই পবিত্র অসিঘাটেই 

থাকবো । গ্ভাখো, প্রভু রামচন্দ্রজীর কি অদ্ভূত কৌশল! এ শিবরূপী 
ছাত্রদের দিয়ে আমার নৌকাটিকে পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমারেখার 

ভেতরে কেমন ঠেলে দিলেন।” 
ইহার পর মালবীয়জী আরো কয়েকদিন ৰাবাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 

করিতে আসেন! তাহার মনে পএ্রকান্ত ইচ্ছা জাগে, হরিহর বাবার 

সেবা যত্বের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তিনি করিবেন । এজন্য একদিন 

পীড়াপীড়ি করলে বাবা বলিলেন, “বেটা, প্রভুজীর দীনতম সেবক- 

ব্ূপে তীর চরণতলে আমি পড়ে আছি । আমার সেবাব তো! কোন 

প্রয়োজন নেই! তুমি যদি এজন্য সত্য সত)ই ব্যগ্র হয়ে থাকে। তবে 
বরং এই তুপসীঘাটের সংস্কার সাধন ক'রে দাও । শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত, তুলসীদাস গোন্বামীজীর এই সাধনপুত স্থান আজ জীর্ণ দশায় 
পড়েছে, গ্ভাখে!। এর কিছু একট] বিশ্থিত কর.” 

বাবার এই নির্দেশ পাপিত হইতে দেরী হয় নাই। শেঠদের 
সাহায্যে মালবীয়জী তুলসাঘাট ও আশ্রমের সংস্কার করাইয়া দেন। 

হরিহর বাবার খ্যাতি ধীরে ধীরে চারিদিকে পরিব্যপ্ত হয়। 

তাহার বজরাটি এখন হইতে পরিণত হয় এক পবিত্র পীঠস্থানরূপে 

শুধু কাশী অঞ্চলের ভক্তসাধকগণই নয়, দেশ দেশান্তর হইতে মুমুক্ষু ও 
অধ্যাত্মরসপিপাস্থরা এখানে এই শক্তিধর মহাত্মার কাছে জড়ো 

, হইতে থাকেন। 

হরিহর বাঁব। ছিলেন স্বল্লভাষী, তাছাড়া, প্রায়ই রামরসে বিভোর 

হইয়। অস্তপ্রুখীন থাকিতেন। কিন্তু দর্শনার্থী ভক্তের দল বিস্মিত হইয়া 
২৯৯, 

ভাঃ সাঃ (5) ১৪ 
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লক্ষ্য করিতেন, শুধু মহাত্মার ক্ষণিকের দর্শন ও স্পর্শনে মানুষের অন্তরে 
ঘটিত অপরূপ রূপান্তর । শক্তিধর মহাপুরুষ মুহূর্তের মধ্যে নৃতন নৃতন 
আধারে বপন করিতেন অধ্যাত্মসাধনার অমোঘ বীজ ।, কৃপাবলে 
উন্মোচিত হইত শত শত'মামুষের লোৌকোত্তর জীবনের দ্বার। 

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রমটি ছিল নিৰাশ্রায়ের এক পরমাশ্রয় 
রোগ-শোক-ছুঃখ নিগীড়িত মানুষ যেমন এখানে দলে দলে হাজির 

হইত, তেমনি আসিত মুক্তিকামী সাধকের দল । এই সিদ্ধ মহাত্মার 

একটি কথায়, একটি গানের ফৌঁহায়, কেহ পাইত শাস্তির প্রলেপ, 
কাহারে বা! জীবনে ভ্বলিয়! উঠিত মুমুক্ষার আগুন । 

সাধারণ কাশীবাসী ভক্তদের জদ্য তাহার উপদেশ ছিল বড় সহজ 
সরল। জদাই তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ উদ্দীপন! জাগাইয় মহাত্মা 

কহিতেন, “তোমাদের আবার ভয়কি? তোমরা রয়েছ খাস শিব- 
পুরিতে-_জ্যোতির্ময় মহাধামে | এই মহাধামে বসে রাম নাম নিরন্তর 

জপে যাও. সংসার চক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়ে এ নামকে কষে ধরে 

থাকো1। সর্ব অভাব ঘুচে গিয়ে জীবনে ফুটে উঠবে অম্বত জ্যোতি ।” 
ধ্যাননিমীলিত ম্হাত্মার মৃদু মধুর কণ্টে সঙ্গীয় ভক্তদের জন্য প্রায়ই 

উচ্চারিত হইত £ 

অসারে খলু সংসারে সারমেতশ চতুষ্টয়ম্। 
কাশ্যাং বাসঃ সভাং সঙ্গঃ গঙ্গাভ্যঃ সম্ভূপুজনম্। 

ধনী নির্ধন সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার হরিহর বাবার কাছে। 
সে-বার নেপালের মহারাণা কাশীতে আসিয়াছেন। লোকমুখে 
জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হরিহর বাবার খ্যাতি শুনয়। তাহার আসঘাটের 

বজরায় উপস্থিত হইলেন। বাবাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, 
“বাবা, সার! জীবন রাজসিক মনোবৃত্তি নিয়ে তে। কাটালাম । এবার 
ডাক পড়েছে ওপারের, ব্যাকুল হয়ে উঠেছি পারের কড়ির জ্য। 
ভক্তিধনের জন্য আমি কাঙাল । কিন্তু সংসারের জালে জড়িয়ে আছি 

কি ভাবে তা লাভ কর! যায়? কৃপা ক'রে বলুন।”' 
২১9০ 



হরিহয় বাবা 

“মহারাজ, রামনাম ছাড়া পরমৰস্তর পাবার আর কোন সহজ পন্থা 

আমার জান! নেই! বাল্মিকী বঙ্সীকম্তপের ভেতর থেকে এই নাষ- 

সাধন দেখিয়ে গেছেন। আপনার সংসার-বল্মীকও সাধনপথে বাধ! 

হবে না, আপনি এ নামরসে মত্ত হয়ে পড়েন।” -_স্েপূর্ণ কণ্ে 

হরিহর বাব৷ বলিয়। উঠিলেন। 

কিন্তু বাবা, আমার যে মস্ত অস্থবিধা রয়েছে রাম নাম গ্রহণে । 

পুরুষানুক্রমে আমর] শৈব, এবার শিব ছেড়ে রামকে কি করে ইষ্ট 
ব'লে ধরবো? তাছাড়া শিবোপাসন] ছেড়ে রাম নামে সহজে মতি 

আঁগবৈই বাকি ক'রে ?' 

“হরিহর ভাইয়ার কাছে শিব আর রাঁমে কোন ভেদ নেই | জানেন 

তো, শিবন্য হৃদয়ং বিষু3ঃ, বিষুও্য হৃদয়ং শিবঃ| একই পরম সত্তা সর্বত্র 
€তপ্রোত রয়েছেন মঙ্গলময় শিবরূপে এবং মর্যাদা-পুরুযোত্তম 

প্রীরবামরূপে। এই স্থষ্টির সর্বত্র সর্ব বস্তুতে যিনি সদ! রমণ করেন, 

সেই রামসত্ত। সবারই বুকে রসের ঢেউ দিয়ে যাচ্ছেন! একটু ব্যাকুল 

হলে, একটু ভক্তিপ্রেম দিয়ে ডাকলে সহজে তার জবাব মিলে। 
আপনি এই সহজ পথ ধরেই এগিয়ে যান !” 

বাবার বজরার সম্মূথে সেদিন কোন এক খ্যাতনামা শেঠের 
সুসভ্জিত পাল্কি আসিয়া থামিল, ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক 
শীর্ণদেহ, রোগজর্জর ব্ীয়ান ব্যক্তি। সবাই ধরাধরি করিয়। তাহাকে 

বাবার জম্মুখে নিয়! বসাইয়া দিল । 
এক নজরে রোগীটির দিকে একবার চাহিয়া নিয়া হরিহরবাব। 

কহিলেন, “একে এত কষ্ট দিয়ে কেন এখানে টেনে এনেছো ? তোমরা 

তো জান, রাঁম নামের দাওয়াই ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। 
তাই একে জপ করতে বলো ।” 

রোগীর আত্মীয় স্ব্জনের। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জানাইলেন, “বাবা, 
সে দাওয়াই প্রয়োগ করতে আমর! ত্রুটি করিনি । রাম নাম কীর্তন 

রোগীর সামনে অনেক কর! হয়েছে, রোগী নিজেও নাম জপ করেছে। 
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- ভারতের সাধক 

'কিস্তু কোন ফল হয়নি। বাবা, আপনার কৃপাদৃষ্টি ছাড়া উপায় নেই।” 
বাবার চোখ দুটি মুহুর্তে জবলিয়৷ উঠিল । বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া 

উঠিলেন, “ওরে কে আছিস্, একে আমার সমুখ থেকে সরিয়ে দে। 
যে রাম নাম অমোঘ-_ষে নাম আমার একমাত্র স্থল, তান্তেই নাকি 

এর ছু'খ যন্ত্রণার লাঘব কিছু হয়নি। তবে তো এর মত হতভাগ্য 

ছুনিয়ায় আর কেউ নেই | আমার সাধ্য কিষে এর কোন উপকার 
করি? শিগগীর একে এখান থেকে বাইরে নিয়ে ষা।” 

শেঠের সঙ্গীর! হতাশ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়। নিয়! ধান । হৃদয়ে 

তাহাদের জ্বলিতে থাকে অনুশোচনার জ্বালা । রামমামসিদ্ধ মঘ।- 

পুরুষের কাছে 'রাম নামে কাজ হয়নি” বলাটা যে আদৌ শোঁভন্ ও 
যুক্তিযুক্ত হয় নাই, একথা ভাবিয়া তাহাদের থেদের সীম1 রহিল না। 

1 

বাতনাম! আচার্ধ, দেশনেত! ও রাজরাজড়াগণ বাবার কাছে 

আসা ষাওয়া করিতেন, নিজেদের দুঃখে কষ্টে নানা সমগ্ঠার সমাধানে 

তীহব্! অলৌকিক শক্তির সহায়ত! প্রার্থনা করিতেন । অনুরূপ সমস্তা 
নিষ! দীনহীন কাঙাল ও অন্ত্যজেরাও এই সমদর্শী মহাপুরুষের কাছে 
কম আনাগোনা! করিত না । মণ্্তজীবী মংলু ছিল বাবার এমনি এক 
দীন দরিদ্র ভক্ত' একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি সে অসিঘাটের 

বজরায় আসিয়া উপস্থিত । বাবার সাথে তাহার এক গুরুতর পরামর্শ 

আছে। তীহার সাহায্য ছাড় এ বিপদে নাকি মংলুর উদ্ধার পাওয়া 

কঠিন । 

রামনাম কীর্তন সবে মাত্র শেষ হইয়াছে । সার দিনের ভীড় ও 

কোলাহলের পরে হরিহর বাঁব' শয্যায় শয়ন করিতে ধাইবেন, এমন 

সময় বাবার এই ধীবর ভক্ত বিষপ্ন হৃদয়ে আসিয়। উপস্থিত । 
একান্তে ভাকিপা নিয়া, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবা মংলুর দিকে চাহিলেন। 

সরল বিশ্বাসে সে তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিল, বাবা, কিছু 

দেনার দায়ে পড়েছি। পাওনাদারেরা বড় উৎপাত করছে। 
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হরিহর বাবা 

ভেবেছিলাম কয়েকটা! দিন গঙ্গায় সারা রাত জাল বাইবো, বড় মাছ 
কতগুলো ধর৷ পড়লে দেনাটা শোধ হয়ে যাবে ।» 

“তাকি রকম হচ্ছে টচ্ছে”__বাব৷ অন্তরজ স্বরে ধীবর ভক্তকে 
প্রশ্ন করিলেন । 

হতাশ কে মংলু উত্তর দিল, “না বাবা_সেই জন্যেই তে! 
আপনার কাছে আজ ছুটে আসা। গত কয়েকদিন যাবশু জালে 

একটাও ঝড় মাছ পড়ছে ন1। গঙ্গামায়ী এ অভাগার প্রতি একেবারে 

বিরূপ। বাবা, এবার আপনি একটু বলে না দিলে যে গোীশুদ্ধ ন1 
খেয়ে মরবো, দেন! শোধ করা তো দুরের কথা |” 

ংলুর সমস্তার কথা শুনিয়! হরিহর বাব। মহা! ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
তাইতো, এ বিপ্দ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ? 

কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবিয়া নিয়া অনুচ্চ কণ্টে কহিলেন, “শোন্ 

বেটা। তোর কোঁন ভয় নেই। রামনাম জপ করিস তে? বেশ, 

তেমনি করে যাবি। আর আগামী কাল রাতে গজায় জাল ফেলবার 

আগে গঙ্গামায়ীর দোহাই দিবি, অনুনয় বিনয় করিব! গঙ্গামায়ী, 

সকলেরই মাত1,__-পাপী তাপী, দীন দুঃখীর জন্য তার করুণার ৫. 

নেই। তোর প্রার্থন তিনি নিশ্চয় শুনবেন । দেখবি, কাল এখবে ই 

জালে অনেক মাছ ধরা পড়বে ।” 

কয়েকদিন পরে ধীবর হরিহুর বাবার সন্গিধানে টে উপস্থিত। 

মন তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। যুক্ত করে নিবেদন করিল, 
“বাবা, আপনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে ,গিয়েছে, গঙ্গামায়ী আমার 

প্রার্থনা শুনেছেন। আজকাল জালে রোজ একগাদ1 করে বড় মাছ 

ধরা পডছে। আমার দেন। প্রায় শোধ হয়ে এলে! বলে ।” 

বাব জে মহ] প্রসন্ন । সহ্থাস্তে হিতে লাগিলেন, “ছাখ, মংলু 

রামনাম গার গঙ্গামায়ী-__এ ছুয়ের কি কৃপা আর অপূর্ব মহিমা! 
দারিদ্র্য, দেহরোগ থেকে শুরু ক'রে সর্ব ভবরোগ এর] নণশ করেন। 

সাবধার্স, কখনে। যেন এ ছুটে। আশ্রয় ছাঁড়বিনে ।” 
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ভারতের সাধক 

অন্তরণ ভক্ত শিষ্যদের কাছে হরিহর বাবার এই কৃপালীল৷ ছিল 
পরম বিল্য় । উচ্চকোটির সাধকদের মুমুক্ষার দ্বার যে শক্তিধর মহাত্মার 
কৃপায় মুহূর্তে উন্মুক্ত হইত, দরিদ্র মংলু জেলের মত্হ্যাভাৰ সমগ্ঠার 
সুমাধানেও তাহা নামিয়া আসিতে দেরী করিত না। সমদর্শা ব্হ্মবিদ্ 
মহাপুরুষের পক্ষেই ইহা! ছিল অন্তবপর । 

লিদ্ধপুরুষ হরির বাবার দীর্ঘ জীবনে যোগবিভূতির বিস্মযুকর 
লীল1 বহুবারই দেখা গিয়াছে। বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগী সাধকদের 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে ইহার নান! বিবরণ 

পাওয়া যায়। ্ 
_ সেবার হরিহর বাব! কাশীর উপান্তে বীতরাগ বাবার সাধনকুটিরে 
অবস্থান করিতেছেন। চরমকৃচ্ছ ও একাগ্র সাধনায় দিন অতিবাহিত 

হইতেছে। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া! তিনি গঙ্গান্নান সমাপন 

করেন, তারপর ডুবিয়া! যান তপভ্ঠার গভীরে । সেদিন স্নানের সময 

হঠাৎ এক দুর্ঘটন? ঘটে । ভাবতন্ময় সাধক পা পিছলা ইয়া! পড়িয়া যান 
এক নাগফণি কাটার ঝোপের উপর । সঙ্গীরা ভাঁড়াতাডি তাহাকে 

টানিঞ, আনিয়া শুশ্রধা করতে থাকেন । | 

একটু হুন্ত হওয়ার পর হরিহুর বাবা শুনিতে পান, প্রবাণ মহাত্া 

বীতরাগ বাবাও কিছুদিন আগে নদী তীরের এই কীটাগাছে আহত 
হইয়াছেন। রক্তপা৭ নাকি বেশ কিছুটা হইয়াছে। এই সংবাদ 

শোন] মাত্র বাব' ক্রৎ্্ধ হুইফ্! উঠিলেন। কহিলেন, গ্ভাখে! যে কাটা- 

গাছ বীতরাগ-বাবার মত মহাপুক্ষের রক্তপাত ঘটায় কাশীর গঙ্গাতীরে 
তার থাকবার কোন অধিকার নেই । নাগফণি গাছ এধন থেকে আর 

ষেন এখানে না দেখা যায়!" 

বাক্সিদ্ধ সাধকের এই বাক্য অচিরে সিদ্ধ হইয়! উঠে। সবিস্ময়ে 

সকলে লক্ষ্য করেন, কণ্টকাকীর্ণ নাগফণি গাছ আর কাশীর *জাতীরে 

অন্মাইতেছে না। 
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হরিহর বাবা 

কয়েক বগুসর পরের কথা । হরিহর বাবা তখন তৃলসীঘাটে বসিয়া 
কঠোর তপন্তা করিতেছেন । ইতিমধো চারিদিকে তীহার যোগবিভূতির 
খ্যাতিও কিছু কিছু রটিয়া গিয়াছে । মাঝে মাঝে আর্ত ও মুমুক্ষু 
নরনারী তাহার চরণতলে আসিয়! শরণ নেয়, ছুঃখ দহনের হাত হইতে 

মাগে তাহার] নিষ্কৃতি । 

একদিন গভীর রাত্রে বুক্ষতলে আসন বিছাইয়া! হরিহর বাবা শয়ন 

করিয়া আছেন । অকম্মাৎ এক আর্ত চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া 

গেল। 

সেই মহল্লার এক বৃদ্ধা ভক্ত প্রায়ই ভক্তিভরে তাহার কাছে 

যাওয়া আসা করিত। হঠাৎ সে হরিহর বাবার আসনের সম্মুখে 
আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে। হতাশ হুইয় বলিতে থাকে, “বাবা, 

মহাসঙ্কটে পডে আমি এসেছি । আপনার কপ! ছাড়া উদ্ধারের আর 

উপায় নেই। আমার ছেলে কল'কাতায় চাকুরী ক'রে । এইমাত্র 

সেখান থেকে তার এসেছে, সে কলেরায় মরণাপন্ন । বাবা, আমি 
বিধব1, দীন দরিদ্র । এই ছেলেই আমার একমাত্র সম্বল । আপনি 

কুপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন |” 

“মায়ী কেন তুমি এতে] উতলা হচ্ছো ? সর্ব বিদ্বহর রামনাম জপ 

করতে থাকো, তাতে সব বিপদ কেটে যাবে ।”-_শাস্তম্বরে উত্তর দেন 

হরিহুর বাবা । 

“ন]1 বাবা, আমার মুখের নাম জপে কোন কাজ হবেনা! বিপদে 

পড়লেই তো তা জপ করি, কিন্তু বিপদ কাটে কই? বাবা আপনি 

নিজের হাতে আমায় একটা ওষুধ দিন ছেলের জন্য, তাই নিয়ে আমি 

আজই কলকাতায় রওন] হুই।” 

কোন সাস্বনা১ কোন আশ্বাস বাক্যই স্ত্রীলোকটি শুনিতে চায়না, 
ভুই চোখে কেবলই অবিরল ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা। আর যুক্তকরে 

বার বার সে মিনতি জানায় । 
অসহায় নারীর ক্রন্দন মহাপুরুষের হৃদয় গলাইয়া দিল । প্রশান্ত 
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কে তিনি কহিলেন, “ম1 ভুমি আর এমন করে কেঁদে! না, শান্ত হও । 
সামনেই রাস্তার ধারে এ মুদি দোকান রয়েছে। ওখান থেকে আমার 
নাম ক'রে একটা সোহরা ফুল তুমি নিয়ে এসো। আমি তোমার 
ছেলের রোগমুক্তির জন্য ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।”" 

বৃদ্ধা তখনি ছুটিয়! গিয়া সোহর! সংগ্রহ করিয়া আনে । 

ফলটি হাতে নিয়] মহাপুরুষ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করেন তারপর 
অস্ফুটম্বলে বলিয়া উঠেন--জয় রাম জয় রাম। সঙজ্জে সঙ্গে এটি 
নিক্ষেপ করেন গঙ্গাগর্ভে | 

এবার করুণাঘন দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া কছিলেন, “হা 
ৰেটী, কলকাতায় আর তোর যাবার দরকার নেই। ছেলের অস্থথ 
ভালো হয়ে গিয়েছে । কালই তুই খবর পাবি । ধাঁ এখন ঘরে গিয়ে 
পরমানন্দে রাম নাম জপতে লেগে যা।” 

পরদিনই কলিকাতা হইতে বৃদ্ধার গৃহে আর এক জরুরী তার 

আসিয়া উপন্থিত-_রোগী সম্পূর্ণ স্স্থ হইয়! উঠিয়াছে, ভাহার মায়ের 
আর আসার কোন দরকার নাই। 

এই বৃদ্ধা যে কয় বুসর বাঁচিয়! ছিল, প্রতিদিন প্রভাতে আসিয়া 

হরিহর বাবাকে দর্শন করিত, শিৰজ্ঞানে করিত তীহার ্তবস্ত্রতি | 

সেবার এক মন্দিরের উচ্চ সিড়ি হইতে পতিত হইয়া হরিহর 

বাবা গুরুতররূপে আহত হন। আঘাতের ফলে পায়ের একটি হাড় 

ভাঙ্গিয়া বায়। ভক্তের তো মহা! ব্যস্ত হইয়! উঠিলেন, তাড়াতাড়ি 

তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল । 

অভিজ্ঞ সার্জনদের সন্দেহ, হরিহর বাবার পায়ের অস্থি ছুই তিন 

টুকর। হইয়া গিয়াছে । তখনি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়া! ভগ্র পদে 
অস্ত্রোপাচার করা হইল । অস্থি পুনঃসংস্বাপনের শেষে ডাক্তারের! 

সবেমাত্র ক্যাবিনের বাহিবে আসিয়াছেন এমন সময় ভারপ্রাপ্ত নাস 

ভীত সন্ত্রস্ত হইয়! চেঁচাইয়! উঠে, “একি ! রোগী কোথায়? এই তো 
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তাকে আমি বিছানায় শোয়! দেখলুম, এরই ভেতর কোথায় সে অদৃষ্ট 
হলো ?” 

ডাক্তারের! সবাই ব্রস্তপদে আবার ক্যাবিনে ঢুকিলেন। সত্যই 
তো রোগীর শয্য1 থালি পড়িয়া রহিয়াছে। ক্লোরোফর্ম ছারা বে স 

রোগী কি করিয়া এতটুকু সময়ের ব্যবধানে বাহাজ্ঞান ফিরি! পায় এবং 
স্থান ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়? এই রহমত ভেদ করা তাহাদের 

কাহারও পক্ষে সেদিন সম্ভব হইল ন]। 
ভক্তেরা, সবাই তখনি ছুটে গেলেন: হরিহর বাবার আস্তানায়। 

সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাব! পরমানন্দে বসিয়া ভজন অনুষ্ঠান করিতেছে! 
কে বলিবে যে তীহার পায়ের অস্থি ভগ্ন এবং কিছুক্ষণ আগেই 
অস্ত্রোপাচার করা হইয়াছে ? 

একটি ভক্ত অনুযোগের স্বরে কহিলেন, “বাবা, এট কি ভালো 

হলে1? পায়ের হাড় আপনার ভেজেছে, বিচক্ষণ সার্জন দিয়ে 

অপারেশনও করিয়েছেন, তারপর এভাবে সবাইকে ব্যস্তসমন্ত ক'রে 

কাসপাভাল থেকে চলে এলেন কেন? 

মহাপুরুষ হাসিয়। কহিলেন, "গ্ভাখো। প্রারন্ধ বড় বলবান। তাঁকে 

জায়গ] ছেড়ে দিতে হবে, তাই নিজের পা ভেঙ্গেছি, তারপর ডাক্তার 

দিয়ে কাটাছে'ড়া করানোও বাদ দিইনি । এতেই হয়ে গিয়েছে প্রারন্ধের 

ক্ষয়। তাই তো! হাসপাতালের বদ্ধ ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকা আর 

পোষায়নি । সটান স্বস্থানে ফিরে এসেছি !” 

হরিহর বাবার সেদিনকাঁর এই কাণ্ড দেখিয়া ভাক্তার ও ভত্তখদের 

বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। 

বিশ্বনাথ বাবা ছিলেন হরিহর বাবার ন্নেহধন্য এবং অন্তর শিষ্য | 

একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল একনিষ্ঠ এই বাঙ্গালী সাধক 
উহার গুরুর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন১একান্ত সেবকরূপে চিহ্কিত হইয়া 

গিয়াছেন। শক্তিধর গুরুর নান] কৃপালীল৷ ও বিভূতি লীলা তিনি 
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স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গুরু মহাত্য বর্ণনার কালে 
বিশ্বনাথবাবা মাঝে মাঝে এই সব নিগুঢ় তথ্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে 
পরিবেশন করিতেন। তাহার একবারকার প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী, 

এখানে আমর]! বিবৃত করিব। | 

সেবার গ্রীত্মের প্রচণ্ড দহনে বারাণসীর নরনারী অস্থির হইয়। 
উঠিয়াছে। দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে সবাই প্রতীক্ষা! করিতেছে 
বর্ধা সমাগমের। অসিঘাটের বরজাষু সেদিন সান্ধ্য পৃজা ও আরতি 
শেষ হইয়া! গেল। বিশ্বনাথবাবা গুরু মহারাঁজকে নিৰেদন করিলেন, 
“বাবা, আপনার শরীরটে তেমন ভালো! নেই, এদিকে সারাদিনই আজ 

লু'র দাপট গিয়েছে । . ভাবছি এ সময় একবার আপনাকে গঙ্গাবক্ষে 
বেড়িয়ে আনবে! । শরীরটে একটু ঠাণ্ডা হবে 1” 

বাবার অনুমতি মিলিল। কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তসহ শুরু হইল 

নৌবিহার। গঙ্গায় কিছুক্ষণ ঘোর! ফেরার পর দেখ! গেল, আকাশের 
কোণে জমাট বাধিয়৷ উঠিয়াছে পুগ্ত পুঞ্জ কালো মেঘ। ক্ষণকাঁল মধ্যে 

গুরু হইল এক প্রচণ্ড ঝটিকা । 

বিশ্বনাথ বাবা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অন্তরে অনুতাপও দেখ! 

দিল। তাইতো, গুরু মহারাজ নিজে ভ্রমণে বাহির হইতে চান নাই, 
শেষটায় তিনি নিজে তাহাকে এই বিপদের মুখে টানিয়া আনিলেন। 

তাড়াতাড়ি বজরার মাঝিদের ভাকিয়! কহিলেন, “এক্ষুনি সব 

পাল গুটিয়ে ফেল। সাবধান ! ঝড়ের হাওয়ার ঝাপটায় বজর! যেন 
উল্টে ন1 যায় ।” 

হরিহর বাব1 এতক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেন্রে বজরার ভিতরকার কক্ষে 

উপবিষ্ট ছিলেন। শিশ্যকে ঘাবড়াইতে দেখিয়া এবার মুখ খুলিলেন। 

প্রশান্ত কণ্টে কহিলেন, “বেটা, এতো দুশ্চিন্তা করে মরছে! কেন? 

আমি যে স্থানে আসন ক'রে বসে আছি, রাম নামের দিব্য শক্তি দিয়ে 

ঘের] যে স্থান, সেখানে এই নৈসগিক উৎপাত কি করবে, বলতো ? 
ভয় নেই। যেঝড় এগিয়ে আসছে, তা আমাদের এই বজরার 
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আশ্রমকে এড়িয়ে বাবে । এখানকার কোন ক্ষতিই তা করবে না!” 

বিশ্বনাথ বাবার নয়ন সমক্ষে উদ্খাটিত হইল এক অভূতপুধ দৃশ্য । 

দেখিলেন, এরাঁবতের মত গর্জন করিয়া আসিয়া ঝড়ঝপ্ধী কি ষেন 

এক দৈবী প্রেরণায় বজরাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। হরিছর 

বাব। তখন নীরব নিশ্চল, ধ্যানম্থ। প্রকৃতির দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণের 

যে অদ্ভুত এশ্বর্ধ মহারাজ সেদিন প্রদর্শন করিলেন দীর্ঘকাল তাছ! 

বিশ্বনাথ বাবার স্মৃতিপট হইতে মুছিতে পারে নাই ! 

মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরও হুরিহর বাবার যোগৈষ্বর্ষের প্রভাব 

ছিল অমো ! বেনারস বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডক্টর অযোধ্যা সিং ইহার 

এক মনোজ বর্ণন। দিয়াছেন-_ 

সেদিন নাঁগোয়া, অঞ্চলে মহা সোরগোল পড়িয়া! যায়। কাশী- 

নরেশের একটি বৃদ্ধ হাতী ক্ষিপ্ত হইয়। গিয়াছে ! রাঁমনগরের চারদিকে 

লগুভণ্ড করার পর সেদিন এই হস্তী পুজবের মাথায় খেয়াল চাপে, 

গঙ্গা পার হইয়! সে বারাণসী শহর তোলপাড় করিবে । উত্তেজিত 

অবস্থায় বুহন-নাদে চারদিক উচ্চকিত করিয়া উহ! গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ 

দেয়, সম্তরণ শুরু করে অসির তুলসীঘাট লক্ষ্য করিয়া । 

এই ঘাটেরই এক কোণে, বৃক্ষ ছায়ায় হরিহর বাবা তাহার ইষ্ট 

ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষু দুইটি নিম্পলক, বাহ্জ্ঞান নাই । উন্মত্ত 

হুত্ডী এবার বিরাট চিওকার করিতে করিতে বাবার সম্মুখে আসক়্া 

উপস্থিত। প্রাঙ্গণের নরনারী সবাই আগে হইতেই ভয় পাইয়া বু 

দুরে সবিয়া গিয়াছে । ভীতি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাহারা চাহিয়া আছে 

এ দ্ধ মারমুখী হস্তী আর আত্মসমাহিত সাধুর দিকে । এই মুহূর্তেই 
বুঝি বা হস্তী পদতলে পি হুইয় হরির বাবার ভবলী লা সান্গ হয়। 

কিন্তু একি অবিশ্বাস্য দৃশ্য উদ্ঘাটিত তাহাদের সমক্ষে! হরিহর 

বাবর দিকে কিছুট! আগাইয়! গিয়াই হাতীটি কোন্ এক ইন্দ্র্জাল 

বলে মুহূর্তমধ্যে শান্ত হইয়! যায়। শু'ড়টি নীচু করিয়া আজ্ঞাবহ 
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ভারতের সাধক 

ভূত্যের মত থাকে দণ্ডায়মান। উলঙ্গ সাধকের প্রেমের নিগড়ে সে 

যেন চিরতরে বন্দী হইয়ছে, নিজন্ব কোন সত্তা আর নাই। 

উন্মত্ত হুস্তীর এই অত্যাম্চর্য রূপান্তরের স্বৃতি দীর্ঘদিন কাশীর 
জনমানসে জাগবধক ছিল ।১ 

দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ ও কঠোর তপস্তার ফলে হরিহর “বাবার শরীর 
অপটু হইয়৷ পড়িতে থাকে । বয়সও ক্রুনে পৌছে শতকের কোঠায় । 
এই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছে লীল' 

সংবরণের আভাষ দিতেন! 

একদিন ভক্তের বলেন, “বাবা, আপনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও ঈশ্বর 
স্বরূপ ! আপনি ইচ্ছে করলেই তো আরো বন বশুসর আমাদের মধ্যে 

কল্যাণের উদ্স-রূপে বিরাজ ক'রতে পারেন ।” 

“ত] কি কবে হয় বেটা, রামজীর চরণে যে সব ইচ্ছে আমার 

নিবেদন করে দিয়েছি তা কি আর ফেরানে। বায় 1 ন্সিগ্ধ মধুর 

কে মহাত্মা! উত্তর দেন। 

“বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকে আমরা পরম শান্তিতে আছি, 

একটা নিরাপত্তার বোধ নিয়ে আছি । আপনি যেন ছেড়ে যাবেন ন1। 

*বেটা, জীব সত্তার কথা ছেড়ে রামজীর পরম ম্বরূপেয় কথা ভাবো। 

তিনি রয়েছেন সার স্যষ্টিতে ওতপ্রোত হয়ে । সেখানে তোমাদের আর 

আমার বিচ্ছেদ নেই কোনকালে ।” 

একদ্দিন একান্ত সেবকঙ্গের ভাকিয়া বলিলেন, “গাছ বড়ো জার্ণ ও 

পুরাতন হয়ে গেছে । আর একে রাখ। ঠিক নয় |” 
পরদিন হইতেই সমস্ত থান্চ পরিত্যক্ত হইল। দেকরক্ষার জন্য 

নিজেই ব্যবস্থা করিলেন-_শুধু এক কমগুলু পবিত্র গঙ্জাবারি। সবাই 

বুঝিলেন, ইহা৷ মহা! প্রয়াণের উদ্োগ পর্ব। 

১. ডক্টর অযোধ্যা সিং, "দি গ্লোরি অব হুরিহর বাবা । পৃঃ ১৭। 
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হরিহবু বাব! 

অবশেষে ১৯৪৯ সালের পহেল। জুলাই তারিখে প্রতীক্ষিত লগ্নটি 

আসিয়] যায়। বাবার ইচ্ছানুসারে অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীদের 

দর্শনদানের জন্য তাহার কঙ্ষদ্বার উন্মুক্ত করা হয়। তারপর বেলা 

এগারোটাঁয় তাহার শেষ আরতি সাঙ্গ হইবার পর চিরতরে তিনি 

ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস । 

লীল1 সংবরণের সংবাদ তখনই দাবানলের মত সার! বারাণসী ও 

সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে । সহত্র সহস্র নরনারী আসিয়। ঘিরিয়। 

দাড়ায় হরিহর বাবার পবিব্র আশ্রমটিকে । সাশ্রুনয়নে নিবেদন ক'রে 

তাহাদের স্বতঃস্ফুত প্রাণের অর্থ ! 

চন্দন-চচ্চিত, পুস্পমালা বিভৃষিত, মরদেহটি স্থাপন করা হয় একটি 

প্রশ্তর-পেটিকায়। ভুপজ্জিত তরণীতে চাপাইয়া ভক্রগণ উহ নি 

কণিকার ঘাটে লইয়! যান। তারপর বেদমন্ত্র ও রামধুন সজীত 
গাহিয়া পেটিকাটি নিক্ষেপ করা হয় কল্লোলিনী গন্দার অভান্তবে ' 

বাবাণনীর অধ্যাত্বপুরীতে হরিহরের যে মিলিত সত্তাকে মগগাসাধক 
হরিহর বাবা আপন সাধনায় মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজে! 

তাহার জন্য সাধকজনের আকৃতির সী নাই । 



শিবচতুর্দশীর পুণ্যতিথি। পুজার উপচার সংগ্রহ করার জন্য গৃহের 

সবাই আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। বালক নবীনচন্দ্রেরও এতটুকু অরসর নাই, 
সারাদিন জননীর পিছে পিছে ঘুর্ঘুর করিয়াছেন আর নানা ফুট্ 
ফরমায়েস খাটিয়েছেন । সন্ধ্যার পর জননী কহিলেন, “বাবা নবীন, 
পূজোর তো সময় হয়ে এলো, পুরুত্ঠাকুর এসে পড়লেন বলে। এই 
অবসরে চট ক'রে আমি খিড়কীর পুকুর থেকে একট! ডুব দিয়ে 

আপি। তুই ততক্ষণে ঠাকুর ঘরে বসে পাহারা দে। লক্ষ্য রাখবি, 
আমার এত সব আয়োজন যেন নষ্ট না হয়।” 

জননী স্নানে গিয়াছেন। নবীন চুপচাপ পুজার কক্ষে একাকী 
উপবিষ্ট । সারাদিন ছুটাছুটির ফলে ক্লান্তি আসিয়াছে, খানিক বাদেই 
একপাশে মেঝেতে সে শরীর এলাইয়৷ দিল। ঘ্বুম আসিতেও দেরী 
হইল না! 

জননী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুজার উপচারের দিকে 
তাকাইতেই চমকিয়া উঠিলেন। এ কিকাণ্ড! কয়েকটা ইঁদুর ষে 
নৈবেছ্ের থালার উপর চড়িয়া চাল-কলা খাওয়া শুরু করিয়া 
দিয়াছে । ভাড়! করিতেই সেগুলি লিঙ্গ-বিগ্রহের মাথার উপর দিয়! 
লাফাইয়। কোথায় অদৃশ্ট হইয়।৷ গেল। 

ক্রদ্ধা জননী বালক নবীনকে জাগাইয়া তুলিলেন। ভংসন! করিয়। 
কহিলেন, “কি কুক্ষণে তোকে এখানে পাহার৷ দিতে রেখে আমি 
চান্ করতে গিয়েছি । তুই ঘুমোবার আর সময় পেলিনে ? গ্ভাখ, তো 
ই'ছুরগুলে৷ সবট! নৈবেছ্ উচ্ছিষ$ করে গেল। আবার আমায় নুতন 
করে থাল! সাজাতে হবে। হ্যারে, এত অপদার্থ তুই !” 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া দৃপ্তভঙ্গীতে বালক উত্বর দিল “আচ্ছা 
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তিব্বভী বাব! 

মা, যে ঠাকুর নিজের ভোগের চাল-কলা রক্ষা করতে পারে না, তার 
পুজোয় কি কল তা আমায় বলতে পারে! ? 

“সে কিরে, এ কি অলুক্ষণে কথ! বলছিস্? তুই কি শেষটায় 

নাস্তিক হবি নাকি ?” 

“ন। মা নাস্তিক নয়। এ হচ্ছে আস্তিকেরই কথা । ইশ্বরকে এই 

কুঠরীতে বসিয়ে রাখতে, চাল-কল1 ফুল-বেলপাত৷ দিয়ে ঘিরে 

রাঘতে, আমার মন চায় না। আমার মন বলে- জলে, স্থলে, 

অন্তরীক্ষে, অনন্তকোটি গ্রহ তারায় তিনি ছড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ_ 

মা, সেই নশ্বরের কথাই ভাবি ।" 
“এ বধুসে এত পাক পাকা কথ বলতেও শিখেছিস্”-__মা সহাস্ত্ে 

বলিয়া উঠেন। 

পুরোহিত স্মৃতিরত্ব মহাশয় ইতিমধ্যে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। 
এতক্ষণ একপাশে দীড়াইয়। মাতা পুত্রের কথা শুনিতেছিলেন ৷ আগাইয়! 
আসিয়া নীরবে মাকে কহিলেন, “ন] মা, পাকামো। নয়, তোমার ছেলে 

তার সংস্কার অনুযায়ীই কথা বলছে। অপূর্ব সাত্বিক চিহ্ন ওর 
সারাদেহে বর্তমান। নিশ্চয় পূর্ব জন্মের ত্যাগ বৈরাগ্যময় সাধন- 

সংস্কার নিয়ে এ ছেলে জন্মেছে । আমি ব'লে রাখছি, বড় হয়ে এ 

বংশ উজ্জ্বল করবে ।” 

বালক নবীন কিন্তু ততক্ষণে পুজোর ঘর হইতে ছুটিয়া৷ বাহির 

হইয়া গিয়াছে । জননী ধীর প্রশান্ত কণ্টে এবার কহিলেন, “স্মৃতির 

মশাই, ভাবছি, আপনার কথা হয়তে! ঠিকই । অনেকদিন আগের 

কথা। এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সে-বার আমাদের বাড়ীতে এসে 

হাজির। জ্যোতিষ-বিষ্ঠায় তার খুব অধিকার। আমার হস্তরেখা 
দেখে তিনি বলেছিলেন, _মা তোমার ষষ্ঠ গর্ভে এক পুত্র সন্তান হবে 

এবং সে সন্তান হবে সংসারত্যাগী মহাত্মা । নবীন আমার সেই সন্তান, 

সত্যিই আমি বড় ভয়ে ভয়ে থাকি, কবে বা সেই অভ্যাগঠ সঙ্প্যাসীর 

ভবিষ্তব্বানী ফলে যায় ।” 
১৬৪ 



রী ভারতের লাধক 

মায়ের এ আশঙ্কা কিন্তু সত্যে পরিণত হয় ! দুই বসরের মধ্যেই 
নবীন পিতামাতা ও আত্ম-পরিজনের মায়া অনায়াসে কাটাইয়। 

বাহির হুইয়! পড়ে অধ্যাত্ম জীবনের পথে। উত্তরকালে পরিণত হয় 

সে এক মহাশক্তিধর ও সার্থকনাঁমা মহীপুরুষরূপে । দিকৃবিদিকে 
প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে তিববতী বাবা নামে। 

অধুন। পাকিস্তানের অন্তর্গত, সিলেট শহরের অদুরে এক গণুগ্রামে 
আনুমানিক ১৮২০ সালে তিববতী বাবা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 

রাজচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন দশ হাজার টাকার আয়ের একটি ক্ষুদ্র 
জমিদারীর অধিকারী । দান, ধ্যান এবং জনকল্যাণকর কর্মের জন্য 

এই অঞ্চলে চক্রবর্তীদের বেশ সুনাম ছিল । রাজচন্দ্রের সহধমিনী 
ছিলেন পরম ভক্তিমতী। অতিথি সেবা, গৃহদেবতাঁর পুজা ও পাল- 

পার্বণের কাজ কর্মে তীহার নিষ্ঠা ও উৎসাহের অন্ত ছিল না! 
পুত্র নবীনচন্দ্র তখন স্থানীয় গ্কুলে বিদ্কাভ্যাস করেন, বয়স প্রায় 

পনের বসর। আর পাঁচটি ছেলের মত তাহার স্বভাব নয় | খেলা- 

ধুলায় যেমন মন বসে না, তেমনি নাই কোন উৎসাহ স্কুলের লেখা- 
পড়ায় । সংসার বিরাগ দিনের পর দিন কেবল ৰাড়িয়াই চলিয়াছে 

একদিন জন্নীকে ডাকিয়। কহিলেন, “গ্ঠাখো মা, বেশ কিছুদিন ষাঁৎ 

কতকগুলে। প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করছে, কোন উত্তরই আমি 

খুঁজে পাচ্ছিনে। কোথ! থেকে মানুষ আসে, কোঁথায়ই ব! চলে যায় %. 

এই স্থির মূলে কে রয়েছেন? কি তীর স্বরূপ? কি জানি কেন এই 
প্রশ্নগুলো আমায় ভূতের মত পেয়ে বসেছে। আমি এও বুঝতে 
পেরেছি, সংসারের সব কিছু ত্যাগ ক'রে নাবেরিয়ে পড়লে আমার 

জীবনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর কোনদিনই মিলবে না। 

“এ সব তুই কি বলছিস পাগলের মত? ঘরে বসেকিধর্মহ্য় 

ন1? শাস্ত্র পাঠ ক'র, সাধন ভজন ক'র, তবেই মিলবে পরম বস্ত 1”. 
জশনী করুণ স্থুরে বলেন। 

২২৪ 



তিববতী বাধ। 

“না মা, তা হয়না । আমি সিদ্ধান্ত শ্ির ক'রে ফেলেছি। আজ 

রাত্রেই বেরিয়ে পড়বো আমার নৃতন জীবনের যাত্রা পথে । 
জননী কিছুক্ষণ বজ্তাহতের মত চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর 

প্রশান্ত ক কহিলেন, বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, ভবিতব্য খগ্ডানো 
যায় না। তোর মুখে এই কথা শুনবো, এ আশঙ্কায়ই এতদিন ছিলাম । 
এবার বুঝলাম, তোর জন্মের আগে অতিথি সন্ন্যাসী যা বলে গিয়েছিলেন 
তা-ই ফলতে যাচ্ছে। মনে ভয় ছিল, কিন্তু এই সঙ্গে মনকে বুঝিয়ে 
কিছুটা শ্থিরও ক'রে রেখেছিলাম। ঈশ্বরের সন্ধানে যাচ্ছিস-_-আমি এতে 

বাধা দেবে! না । আশীর্বাদ করি, কুল পবিত্র ও উদ্বল ক'র্।” 

“মা, তোমার এতদিনের দেবপুজা সার্থক । সত্যই তুমি মহিয়সী”- 
এ কথা বলিয়া নবীন মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন কঃরে। 

পিতা ও অন্যান্য আত্ম-পরিজনের কাছে বিদায় নিয়! সেই রাতেই 

মুমুক্ষু কিশোর ঘর ছাড়িয়া চলিয়! যায় । 
এই সর্বত্যাগী কিশোরই উত্তব কালের শক্তিধর মহাপুরুষ তিববতী- 

বাবা। যোগ ও তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া শত শত আর্ত ও মুমুক্ষুর 

পরমাশ্রয় রূপে উত্তর ভারত ও তিববতের সর্ধত্র তিনি কীতিত হইয়া 
গিয়াছেন। 

ঘাত্রার প্রাক্কালে জননী কহিলেন, “বাবা, নিয়তির আহ্বানে ঘর 

ছেড়ে তৃই চলে যাচ্ছিস্, বরণ করে নিয়েছিস্ ত্যাগ তিতিক্ষার জীবন । 
এ পথে দুঃখ কষ্ট অনেক কিছু হয়তে! তোর সইতে হবে। কিন্তু আমি 
তোর কাঙাল জীবনের কথ! ভাবতে পারিনে। আস্তাবলে ছোট 

একটা৷ টাট্ট, ঘোড়া আছে, নিয়ে যা। তার পিঠে চড়ে পরিব্রাজন করু। 

আর এই নে কিছু টাকা, এ দিয়ে কিছুর্দিন তোর গ্রাসাচ্ছাদন চলবে। 

আর একট] কথা পালন করিস্। গৃহস্থের অন্ন কখনো! ভিক্ষা করবি 

না, ভাতে হীনমন্ হয়ে বেতে হয়। ভিক্ষা! যদি গ্রহণ করতেই হয়, 
ক'রবি মঠ মন্দির বা আখড়ায় । 

ভাঃ সাঃ (৭)--১৫ ২২৫ 



ভারতের সাধক 

মাতার অনুয্োধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়! পুত্র চিরতরে সেদিন 
তাহার কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। 

নবীনচনক্দ্রের গম্যস্থান আপাতত গঙ্জাতীরের সিদ্ধপীঠ কালীঘাট। 

পিতার অতিথিশালায় অনেক সময় পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন 
ঘটিত। ইহাদের মুখে তিনি শুনিয়াছেন_-উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ভারতের সব বড় বড় মহ্বাত্বারাই এই সিদ্ধপীঠ দর্শন করিতে আসেন । 

নবীন মনে ভাবিলেন, প্রথমে সেখানে গিয়া উপযুক্ত গুরুর সন্ধান 

করিবেন। যদি না মিলে, অগ্রসর হইবেন আরে। পশ্চিমের দিকে । 

কলিকাতা নগরী তখনে। দান! বাধিয়া উঠে নাই, আর ভবানীপুর 
ছিল অরণ্যবেষ্টিত একটি ক্ষুত্র জনবিরল গ্রামমাত্র। এই গ্রামেরই এক 
প্রান্তে, ভাগীরথীর তীরে জাগ্রত সিদ্ধপীঠ কালীঘাট। দুর দৃরান্ত 
হইতে বহু সাধু সন্গ্যাসী এই সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। দেবী 

দর্শন করিয়া কেহ সন্নিহিত নির্জন বনভূমিতে সাধন ভজন করেন, কেহ 
বা আগাইয়৷ চলেন সাগরছ্ীপ এবং কামাখ্য। পাহাড়ের পথে। 

কিছুদিন এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার পর নবীন গয়ায় আনসিয়। 
উপস্থিত হন. দীনদয়াল উপাধ্যায় গয়ার এক শীর্ষস্থানীয় কবিরাজ, 

শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত বলিয়াও শহুরে খুব নাম ডাক । তরুণ পরিব্রাজক 

নবীনচন্দ্র হঠাৎ একদিন তাহার নজরে পড়িয়া যান উপাধ্যায়জী বলেন, 

“বেটা তোমার চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি রয়েছে,ভবিষ্যতে তুমি কৃতী 

পুরুষ বলে সর্বত্র সম্মানিত হবে। এভাবে অযথ। ঘোরাফেরা ক'রে 

অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রছে' কেন? আমার কুঠিতে এসে বাস ক'র। 

দর্শন আর বৈছশান্ত্র শিক্ষা ক'র। এতে আমার মঙ্গল হবে|” 

“কিন্ত আমি তে] বসে বসে আপনার অন্ন ধ্বংস করতে পারবে। না। 

গৃহশ্থের অন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করতে আমার জননীর নিষেধ আছে।”-_ 
উত্তরে জানান নবীনচন্দ্র। 

“মাতৃ আজ্ঞা তুমি পালন ক'রে চল বেটা, তাই তো৷ আমি চাই! 
বেশ তো, তুমি উপার্জন করেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাও । আমার 

হ্ন্ঙ 



তিববতী বাব! 

কবরেজ-খানায় সাহায্যকারী কর্মীর দরকার আছে। তুমি সেই কাজ 
ক'র, তার পরিবর্তে আমার গৃহে দু'বেলা আহার ক'র। এতে তে] 
তোমার আপত্তি হবার কথা নয়? এই স্থযোগে, তুমি কবিরাজী শাস্ত্র 

হতে কলমে শিক্ষার স্থযোগ পাবে। তুমি ষখন পরের অন্ন গ্রহণে 

ইচ্ছুক নও, তখন এমনি একট! অর্থকরী বৃত্তি তোমার শিখে নেওয়া 
ভাল নয় কি ?” 

নবীন রাজী হইয়। গেলেন । মনে ভাবিলেন, জননীর দেওয়। টাকা 

ইতিমধ্যে নিঃশেষ প্রায় । থলিয়া হইতে কিছু চুরি গিয়াছে, বাঁকিটা 
ব্যয়িত হইয়াছে এ কয় মাসে থাস্ছপ্রব্য ক্রয় করিতে । টাটু, ঘোড়াটিও 
গঙ্গা পার হওয়ার আগে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। এবার কবিরাজী 
খিদ্ঠাটা মোটামুটিভাবে আয়ন্ত করিয়! নিলে সুবিধাই হয়। পরিব্রাজক 

জীবনে লোকের চিকিৎসায় ব্রতী হইলে পরোপকার করা যেমন হইবে, 

তেমনি হইবে জীবিকার একটা ব্যবস্থা । ভিক্ষার জন্য কাহারে! কাছে 

হাত প|তিতে হইবে না। 

গয়াস্ত্র উপাধ্যায় দর আশ্রছ্জে একে একে তিন বৎসর অতিবাহিত 

হইয়। গেল । এবার নবীন বড় ভাবিত হইয়! পড়িলেন। বেগ্যশান্ত্রের 

মোটামুটি একটা ধারণ! তাহার হইয়াছে, ওষধপত্র দ্বার রীতিপদ্ধতিও 

কিছুটা আয়ন্ত করিয়াছেন। ইহাতে তীহার জীবিক! নিবাহের পথ 
নয়তো! কিছুটা স্থগম হইবে । কিন্তু মুমুক্ষার যে আকাঙক্। নিয়া গৃহত্যাগ 
করিয়। আসিয়াছেন, তাহার তো। কিছুই হইল না। এভাবে সময় নষ্ট 
ক'রা তো আর চলে না । পরের দিনই সবার অলক্ষ্যে সরিয়। পড়িলেন, 

পা বাড়াইলেন বারাণসীর পথে । 

পরিব্রাজন ও উপযুক্ত গুরু অস্থেষণের নেশা! নবীনকে এখন পাইয়া 
বপিয়াছে। বারাণসীতে বিশ্বনাথ দর্শনের পর সাধুদের মঠ ও আখথরায় 

কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তারপর একদল তীর্ঘযাত্রীর সঙ্গে 

পদক্রজে উপনীত হুইলেন বৃন্দাবন ধামে! 

কুঞ্জে কুপ্জে, মঠ মন্দিরে, অলিতে গলিতে সর্বত্র কেবল “জয় রাধে 
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ধ্বনি। কৃষ্ণ-রাধারাণীর সেবা পৃজ্জা আর লীলা-অনুধ্যানে এখানকার 
সাধু সমাজ বিভোর । ভক্তিরসে রসায়িতবৃন্দাবন ধাম । কিন্তু কিজানি 
কেন এই পরিবেশ নবীনের তেমন মনঃপৃত হইল না। স্থির করিলেন, 
কয়েকদিনের মধ্যেই কাশ্মীর যাত্রা করিবেন । 

যমুনার ঘ!টে বেড়াইতে গিয়! সেদিন তাহার এক বন্ধু জুটিয়া 
গেল। যুবকের নাম জগন্নাথ চৌধুরী, এখানকার এক প্রতাপশালী , 
জমিদারের তনয়। নবীনের চেহারা ও হাবভাবে আকৃষ্ট হইয়! চৌধুরী 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া! ফেলিলেন। নবীনের মত তাহারও 
ঘর সংসারে নিরাসক্তি আসিয়া গিয়াছে । কোন শক্তিমান গুরুর 

কাছে দীক্ষা নিতে হইয়াছেন কৃতসঙ্কল্প। | 
কথা প্রসঙ্গে চোঁধুরী একদিন কহিলেন, “ভাই, তোমার ও আমার 

জীবনের উদ্দেম্ত প্রীয় এক--তাই তোমায় একট1 গোপন খবর খুলে 
বলি। কয়েকদিন হয়, আমি একটি কাপালিক মহাত্মার সংস্পর্শে 
এসেছি । শক্তিসাধনায় ইনি সিদ্ধ, শুধু তাই নয়, মৃতদেহে প্রাণ সধগারও 
করতে পারেন| আমি বলি কি, চল আমরা দুজনে তার কাছ থেকে 

দীক্ষা গ্রহণ করি।/শক্তিসাধনার পথে মোক্ষ লাভ নাকি খুখ তাড়াতাড়ি 

হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে ?” 

নবীন ততক্ষণাৎ রাজী হইলেন। ভাবিলেন, এ কয় বশুসর তো : 

বুথ! ঘোরাঘুরিতে নষ্ট হইয়া! গেল সত্যকার শক্তিমান সাধকের দর্শন 
তাহার ভাগ্যে হইয়া উঠিল ন1। চৌধুরী যাহ। বলিতেছেন, তাহ সত্য 
হইলে এই মহাপুরুষের আশ্রয়ই তিনি গ্রহণ করিবেন। 

প্রশ্ন করিয়। জানিলেন, শক্তিসাধকটি অবস্থান করেন বৃন্দাবনের 
উল্টাদিকে, যমুনার অপর পারে ধারোয়ার নিবিড় অরণ্যে । এখানকার . 

এক প্রাচীন মন্দিরে, নির্জন পরিবেশে, তিনি কি এক সন্কল্পনিয়া তপস্থা 

করিতেছেন। মহাঝ্মার অনুমতি পাইয়। স্থযোগ মত চৌধুরী একদিন . 
নবীনকে নিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। 

কৃষ্ণবর্ণ, আজানুলম্থিত বাহু. ভীমকায় মহাপুরুষ ! মাথায় রুক্ষ 
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জটার ভার, রক্তবর্ণ দুই চোখ ভ'টার মত ভ্বল্ জ্বল করিতেছে ! স্বয়ং 

কাল ভৈরব যেন এই নির্জন বনে মূর্ত হইয়] উঠিয়াছেন ! 
ভীতি-সন্ত্রম মিশ্রিত অন্তরে নবীন এই মহ্াপুরুষকে সাষ্টা্ে 

প্রণাম করিলেন। সেদিন বেশী কিছু কথাবার্তা হইল না, সত্বর 
উভয়কে বিদায় নিতে হইল । 

কাপালিককে দর্শন করিয়া নবীন মহা উৎসাহিত । মিন্মিনে 

ভক্তির পথ কোনদিনই পছন্দ তীহার নয়। ভাবিলেন, এই শক্তিধর 

মহাপুরুষের আশ্রয় পাইলে কৃতার্থ হওয়৷ যায়! 
কয়েকদিন পরের কথা। চৌধুরী হস্তদন্ত হইয়! নবীনের কাছে 

আসিয়া উপস্থিত। সোৎসাহে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “মস্ত বড় 

যোগ এসেছে আমাঁদের দুজনের জীবনে । মহাত্মার সঙ্গে এইমাত্র 

দেখা করে এলাম । তিনি বললেন,__-পরশুদিন রাত্রে, অমানিশার মধ্য 

যামে, শক্তি সাধনার একট বিশেষ ক্রিয়া? সম্পন্ন করবেন। তারপর 

শবদেহে জীবন সঞ্চার ক'রে এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হবে৷ এ সময়ে 
আমাদের দুজনকেই তিনি উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিয়েছেন । আরো! 

নির্দেশ দিয়েছেন, আমর] যেন যমুনায় স্লান করে নববস্ত্র পরে' সেখানে 

'যাই। কি জানি, হয়তো বা আমাদের ছ্ুজনকে কৃপা ক'রে দীক্ষ1। ও 

সাধন তখনি দান করবেন ।” 

নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগে যমুনা অতিক্রম করিয়। উভয়ে 
ধারোয়া'র জঙগলশ্থিত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । মশালের আলোকে 

ভিতরকার কক্ষট আলোকিত । ভীমকান্তি মহাঁপুরুষের চেহারা আজ 
যেন আরো উগ্র, আরো ভয়ঙ্কর | গলায় হাড়ের মাল। প্রলম্থিত,ললাটে 

বহুত রত্তচন্দনের টীকা । কারণবারি পান করার ফলে আয়ত নয়ন 

দুইটি আর্যে রক্তিম হুইয়] উঠিয়াছে । উপুড় হুইয়! পিছন ফিরিয়৷ একটি 
মুৎপাত্রে ক্রিয়া! সাধনের উপচার সাজাইতে ব্যস্ত । তরুণ ভক্তত্য় কক্ষে 

ঢুঁকিতেই গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমর! এসে গিয়েছ--উত্তম। 
পাশাপাশি যে আপন ছুটি রাখা আছে, তাতে উপবেশন ক'র |” 
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নবীন ও চৌধুরী ছুজনেই বাক্য ব্যয় না করিয়া যন্ত্রচালিতবৎ 
আসন পরিগ্রহ করিলেন । 

এক পার্থে একটি বুহদাকার মৃন্ময় দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে | 
হস্তস্থিত একটি ভাগ নবীনের হাতে আগাইয়]দ্িয়। কাপালিক কহিলেন, 
সতর্ক থেকো, আর লক্ষ্য রেখো দীপ যেন নিভে না যায়, স্তিমিত 

হয়ে এলেই এই ভাগ্ডের দাহা তরলবস্তু সলতেয় ঢেলে দেবে ।” 
ভাগুটি হাতে নেওয়। মাত্র একট বিকট ত্র্গন্ধে নবীন আংকিয়! 

উঠিলেন। নাকে কাপড় চাপা দিতে হইল। 

মহাপুরুষ নিবিকারভাবে কহিলেন, “আণণুকে ওঠ. বার কিছু নেই। 
ওটা ম্বৃতের মাথার ঘিলু, কিছুদিন আগে সংগৃহীত, তাই একটু দুর্গন্ধ 
হয়ে থাকবে । উপায় নেই, এ অনুষ্ঠানে তৈল-ঘ্বত একেবারে নিষিদ্ধ, 
এই বস্তুই ব্যবহার করতে হবে ।” 

সল্তেটিকে চাঙ্গ, করিয়। নবীন নিজ আসনে শ্হির হইয়া বসিলেন, 

এবার দৃষ্টি পড়িল সম্মুথের দিকে । মন্দিরগর্ভ হইতে টানা-দেওয়ং 
একজোড়া মোট। রজ্জু তাহাদের আসনের একপাশে দেওয়ালে আসিয়' 

ঠেকিয়াছে ! রজ্জব দুইটিতে ঘন ব্যবধানে রক্ত জবার মালা ছড়ানো 
ইতিমধ্যে কাপালিকের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হইয়াছে । অনুষ্ঠানের উপচার 
একটি ভালায় সাজাইয়| নিয়! তাহার উপর একটি খড়গ রাখিয়া উভয়ের 

সম্মুখে রাখিলেন। 

দুই বন্ধুই কিন্তু এ রজ্জুর দিকে সপ্রশ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া! আছেন। 

লক্ষ্য করিয়া কাপালিক কহিলেন, “বতসগণ, এই রজ্জুর তাৎপর্য্য শীপ্রই 
বুঝতে পারবে। উচ্চ মন্দিরগর্ভ থেকে সিঁড়ির মত এটি নেমে এসেছে 
ন্তরারা সঞ্জীবিত একটি শব এখনই এই রজ্ভ, বেয়ে ধীরে খীরে 

অবতম়ণ করবে । তোমাদের কাছেই আসবে । চঞ্চল হয়ে! না। যা 

যার আসনে স্থির হয়ে বসে থাকো1।” 

এবার কাপালিক মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া! তীহার বাটি 

কিছুক্ষণ মন্ত্র-উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । ক্ষণপরেই মন্ৰিবের বিস্তৃত 
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কক্ষে উদ্ঘাটিত হইল এক অভাবনীয় দৃশ্য । দেখ! গেল, দুইটি সমান্তরাল 
রজ্জ্বর উপর ভর করিয়! অপর প্রান্ত হইতে একটি সিছুর চচিত কৃষ্ণকায় 
মানুষের শব সামনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয়, 

এই শব সাময়িকভাবে জীবন্ত হইয়। উঠিয়াছে। হস্তে তাহার দুইটি 
বৃহুদাকার খড়গ । জগ্তীবিত মৃতদেহ উত্তেজিত ভাবে বিকট কিড়মিড়্ 

আওয়াজ করিতেছে আর খড়গ দুইটি বারবার করিতেছে আন্দোলিত । 
নবীন ও চৌধুরী ততক্ষণে আতঙ্কে অস্থির! শরীরের লোম খাড়া 

হইয়া! উঠিয়াছে। নয়ন দুইটি বিস্ফারিত, হৃদপিণ্ডে যেন বারবার 
পড়িতেছে হাতুড়ির ঘ1। 

ভীমকান্তি জীবন্ত শব এবার প্রায় তাহাদের আসনের সম্মুখে । 
নাঃ_-আর এক মুহূর্ত দেরী করা নয়। এখনি এই শব যে তাহাদেরই 
দুই বন্ধুকেও শব বানাইয়া! ছাড়িবে । 

জগন্নাথ চৌধুরী বলবান ও সাহসী পাঞ্তাবী যুবক! নিমেষ মধ্যে 
নিজ কর্তব্য সে স্থির করিয়া ফেলে । ডালার উপর রক্ষিত শাণিত 

খড়াটি তুলিয়। নিয়া রজ্জু দুইটির ওপর সজোরে সে এক কোপ বসাইয়া 
দেয়-__মৃতদেহটি সবেগে কক্ষের মেঝেতে ছিট্ক|ইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে 
দুই বন্ধু তড়িবেগে লাফাইয়া মন্দির হইতে নিন্দ্রান্ত হন, অন্ধকারময় 

অরণ্যের মধ্য দিয় ছুটিয়া৷ চলিতে থাকেন উ্দশ্বাসে । 

ক্রোধে উত্তেজনায় কাপালিক উন্মন্ত। মশাল হাতে নিয়া হুস্কার 

দিতে দিতে উভয় তরুণের অনুসরণ করেন। অবশেষে ভগ্নমনোরথ 

হইয়। প্রতিনিবৃত্ত হন। 

দুই বন্ধু ছুটিতে ছুটিতে ধারোয়া'র জঙ্গলের শেষ প্রান্তে আসিয়া 

পড়িয়াছেন। এবার ওপারে যাইতে হইবে । এতরাত্রে নদী পার 

হওয়। বিপজ্জনক | কিন্তু এত ভাবনা-চিন্তার তখন আর অবসর 

কোথার ? ছুই বন্ধু ইনাম স্মরণ করিয়া নদীতে দিলেন ঝাপ। 

অতিকষ্টে যখন ওপারে বুন্দা বনের তটে পৌছিলেন তখন সারা দেহ 
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ক্লান্তিতে একেবারে অসাড়। সামনেই এক বৈষ্ণব সাধুর ছোট ঝুপড়ি, 
উহ্ার আঙিনায় দুজনে দেহ এলাইয়। দিলেন । 

কিছুক্ষণ বাদে ঝুপড়ির ঝাপ উন্মুক্ত হইল। রাত্রি গখন প্রায় 

শেষ, ঠাকুরের ভজন গাহিতে গাহিতে বাহিরে আজিলেন এক প্রবীণ 
সাধক। আডিনায় শায়িত নবীন ও চৌধুরীকে দেখিয়া স্েহভরা কে 
কহিলেন, “তোমর] কে গো বাছা? এই শেষ রাত্রে, এখানে ঠাণ্ডা 
মাটিতে এমন করে শুয়ে কেন %” 

তরুণদের ক্লান্তি এতক্ষণে কিছুটা দূর হইয়াছে । ভূমিশয্যা ছাড়িয়া 
সোম্যমু্তি বাঁবাজীকে তাহার! প্রণাম নিবেদন করিলেন। সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলেন নিজেদের গত রাত্রের অত্যনূত অভিজ্ঞতার কথা । 

বাবাজী ধীর কণ্ে কহিলেন, “বাবা, তোমাদের ভাগ্য ভাল, নিশ্চিত 
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষ। পেয়েছে! । যে শক্তি-সাধকটির কথ! বলছো 
তার খবর আমি সব জানি,-_-সে হচ্ছে এক নরঘাতক কাপালিক ! 

সঙ্কল্প করেছে__-নয়টি মানবমুণ্ড সে সংগ্রহ করবে আর নরমুণ্ডী আসনে 
তপন্তা ক'রে হবে সিদ্ধকাম। সাতটি মুণ্ড ইতিমধ্যেই সে সংগ্রহ 
করেছে। এবার তোমাদের মুণগ্ড ছুটি পেলেই তার এতদিনের 

মনক্ষামন1 চরিতার্থ হতো। কাপালিকটির সিদ্ধাই আছে, তাছাড়া 

শবদেহ নিয়ে নান? ভেল্কী দেখিয়েও নিজের কুকাধ্য সিদ্ধি করে !” 

দুই বন্ধুর পরিচয় গ্রহণের পর নবীনের দিকে তাকাইয়! বৈষ্ণব 
তাপস কহিলেন, “বাবা গুরু অন্বেষণের জন্য তুমি এত উতলা হুচ্ছো 

কেন? এই অল্প বয়সে ত্যাগ তিতিক্ষায় তুমি পশ্চাদ্পদ নও-_এ বড় 
আনন্দের কথা। আমি বল্ছি, তোমার হবে। সদ্গুর তোমায় কৃপা 
করবেন ।” 

পুত্রের মুখে পরের দিন কাঁপালিকের .সব কথ শুনিয়া জগন্নাথ 
চৌধুরীর বাব। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বুন্দাবনের তিনি অন্যতম 

প্রভাবশালী জমিদার । ধনবল ও জনবল দুয়েয়ই অধিকারী ' তখনি 

একদল লোক সঙ্গে নিয়৷ ধারোয়ার জঙ্গলে তিনি প্রবেশ করিলেন এ 
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নরঘাতকের সন্ধানে । একবার ধরিতে পারিলে উত্তম মধ্যম দিয়া 

তাহার নরমুণ্ড সংগ্রহের বাসন! চিরকালের তরে ঘুচাইয়া দিবেন । কিন্তু 
কাপালিকের সন্ধান পাওয়! গেল না। প্রাচীন মন্দিরটিতে ঢুকিয়া 

দেখা গেল, কক্ষমধ্যে গত রাত্রের উপচারসমূহ রহিয়াছে ইতস্তত 

বিক্ষিপ্ত । কাপালিক কোথায় উধাঁও হুইয়া গিয়াছে, বন মধ্যে অনেক 

খেশজাখুঁজি করিয়াও ভাহাকে ধরা সম্ভব হইল না। 

রন্দাবনে আরো! কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নবীনচন্দ্র আবার 

শুরু করিলেন তাহার পরিব্রাজন। কুরুক্ষেত্র, পুর, জ্বালামুখী 

প্রভৃতির পরিক্রম! শেষ করিয়া! উপশ্থিত হইলেন কাশ্দীরের প্রসিদ্ধ 

তুষারতীর্থ অমরনাথে । 
অমরনাথ হইতে ফিরিবাঁর পথে ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ ঘটে এক শক্তিধর 

যোগীর সঙ্গে । যোগীবরের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নবীনের উপর | যুমুক্ষু 
তরুণকে কিছুদিন নিজের কাছেরাখিয়া যোগপাধনারকতকগুলি প্রক্রিয়া 

তাহাকে তিনি দেখাইয়। দেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। 

অতঃপর যোগীবর একদিন নবীনকে ডাকিয়া ন্নেহভরে কহিলেন, 

“বেটা, আমি এখানক!র ডেরাডাণ্ডা উঠাবো, তোমাকেও এবার 

আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে ।' 

নবীনের মাথায় যেন পতিত হইল ব্জাঘাত! কাতরকণেঁ কহিলেন, 

“প্রভু, কিঞ্চিৎ কৃপা ভিক্ষা দান করার পরই আমার প্রতি এমন বিরূপ 

হচ্ছেন কেন? অনুমতি দিন, আপনার সেবায় আমার এই নগণ্য 

জীবন উত্সর্গ করে আমি ধন্য হই।” 

“তা হয় নাবেটা। আমি তোমার গুরু নই, তোমার আন্তরিকতা 

দেখে, তোমার আধারটি ভাল দেখে, আমি সাময়িক কিছুটা সাহায্য 

করেছি মাত্র । তোমার গুরু রয়েছেন তিববতে। তুমি এবার সেইদ্দিকে 
পরিব্রাজন গুরু কর। হ্যা, আর একটা কথ! । তিববতে প্রবেশ করা 

বড় কঠিন, বড় বিপজ্জনক । তুমি প্রথমে নেপালে যাও। সেখানকার 
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প্রধান মন্ত্রী আমার অন্যতম ভক্ত । আমার নাম উল্লেখ ক'রে তীর 

সাহায্য প্রার্থনা ক'রো, তবেই তোমার তিববত অঞ্চলে প্রবেশ 
অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে ।” ৰ 

বিষাদখিক্ন হৃদয়ে নবীনচন্দ্র কাশ্মীর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

তারপ ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হইলেন নেপাল দরবারে । এখানকার 

প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতা পাইতে তাহার বিলম্ব হইল ন1। কয়েক 

সপ্তাহ ধরিয়া নেপালের প্রাচীন মন্দির ও সাধনগীঠসমুহ দর্শন করার 
পর স্থানীয় রাজপুরুষদের ব্যবস্থাপনায় একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি 

তিববতের অভ্যন্তরে গিয়া উপস্থিত হন। 

অনেক খে জাখুঁজির পর একটি স্্খবর পাইলেন। অদুরস্থিত 

পর্বতের ক্রোড়ে রহিয়াছে ভরতগুহা। এখানে শৈবভান্্রিক এক প্রাচীন 

শক্তিমান সাধক অবস্থান করেন! দুরারোহ চড়াই অতিক্রম করিয়া 
নবীনচন্দ্র সেদিন এই সাধকের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

পরমানন্দ ঠক্কর নামে সাধক সমাজে ইনি পরিচিত । উচ্চ স্তরের 

লাম। সাধুরাও ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। যোগবল ও 
তান্ত্রিক সিদ্ধাইর ইনি অধিকা'রী এবং এই দিব্যশক্তির সাহায্যে কয়েক 

শত ব€সর ইনি জীবিতরহিয়াছেন | এই ঠন্করবাবার কাছেই নবীনচন্দ্র 
দীক্ষালাভ করেন, দীর্বকাল কঠোর সাধনার পর যোগ ও তন্ত্রে লাভ 

করেন অসামান্য পারদণ্িতা । সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত 
তরুন সাধক অল্পকাল মধ্যে পরিচিত হইয়। উঠেন তিববতীবাঁবা নামে। 

পরবর্তীকালে কঙ্গিকাতার এক শক্তগৃহ্থে বসিয়া তিব্বতীবাব' 

 তীহার গুরু পরমানন্দ ঠক্করের সাধন-এশর্য এবং দীর্ঘ আয়ুঙ্ষালের 
কথা বর্ণন। করিতেছিলেন। ঠন্কর বাবার বয়স কয়েক শত বওসর 

অতিক্রম করিয়াছে, একথ। শুনিয়া তাকিক গোছের একটি ভভ্ত 

মন্তব্য করেন, “বাবা, কোন মন্্ষের বয়ুস কয়েক শ'বছর পেরিয়ে 

গেছে, একথা বললে আজকের দিনের শিক্ষিত ও বিচারশীল মানুষেরা 
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কিন্তু বিশ্বাস ক'রবে না। শুধু তাই নয়, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে 
আমাদের বলবে--এ সব যে ঠাকুর মা'র ঝুলির কথা।” 

তিববতীবাব! রোষে গজিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “গ্ঠাখ, ষারা 

একথা বলবে, তারা তোদেরই মত গণুমূখ্ণ ছাড়া আর কি? তাহলে 
শুনে রাখ নিশ্বাস প্রশ্বাসের নামই হচ্ছে জীবন | এ ছুটে! ক্রিয়। বন্ধ 

করার কৌশল যে জানে সে-ই পারে জীবনের গতিকে স্তস্তন করতে, 
সে-ই পারে শত শত বৎসর জীবিত থাকতে । এতে তো আশ্চর্য্য 
হবার কিছু নেই ! সমর্থ যোগীপুরুষদের অনেকেই এভাবে আয়ুক্ষাল 
বাড়াতে পারেন। আপন-ভোলা নিরসক্ত মনে হঠাৎ একটা সস্থল্প 
যদি কখনো জেগে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্থাসের ক্রিয়া! যায় নিরুদ্ধ হয়ে, 

জীবনের পরিধিও হয় বিস্তৃততর ! আমার গুরুদেবের পরিমাপ তোরা 
শালার] কি বুঝবি ? আধ্যাত্মিক শক্তির আধাব হয়ে অবস্থান করে- 

ছিলেন শত শত বৎসর |; ্ 

এই সময়ে বাবার মুখে তিববতের উচ্চকোটি সাধকদের যোগশক্তির 
কথা এবং কয়েকটি নিগুঢ় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাখ্য৷ গুনিয়া ভক্ত, 
শ্রোতার! নির্বাক হইয়া বসিয়! রহিলেন । 

তিব্বতীবাবার গুরুর কর-ধৃত ছিল যোগ এবং তন্ত্রের যুগারশ্মি। 

নবাগত তরুণ শিষ্যুকে তিনি এই দুই সাধনায়ই পারঙ্গম করিয়া তুলিতে 

থাকেন। পূর্ব জন্মের সাত্বিক সংস্কারের দৃঢ় ভিত্তি রহিয়াছে শিবের 
সাধনজীবনের মূলে । তদুপরি রহিয়াছে সাধনায় তাহার অখণ্ড 
নিষ্ঠ)। তাই শুদ্ধসন্ব ও শাক্তমান এই তরুণের আধারে অকৃপণ করে 
তিনি নিজের সাধন এশ্বর্য্য ঢালিয়! দিতে লাগিলেন । 

ক্রমাগত সাত বুসরের কৃচ্ছ, ও অক্রান্ত সাধনার শেষে ঠন্কর বাব! 
কহিলেন, “বগুস, তোমায় আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, এতদিন 
পরে তৃমি আগ্তকাম হয়েছ । ভরত-গুহায় থেকে সাধনাকরার প্রয়োজন 

তোমার এবার ফুরিয়েছে। অতঃপর তুমি তিববতের জাগ্রত দেবস্থান ও 
সাধনপীঠগুলিতে বসে তপস্তা! করে, পুর্ণ আত্মজ্ঞান ক'র করায়ূত্ত।” 
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এই পরিব্রাজনের সময় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তিব্বতীবাবার 

সাধন-এশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। উচ্চস্তরের লামাদের 

মতই হয় ভ]র প্রভাব প্রতিপত্তি। শুধু এই সময়েই নয়, বু বুুসর 

অতিক্রান্ত হইব!র পরও তিববতের জনমানসে এই বাঙ্গালী মহাত্সার 

পবিত্র স্মৃতি এতটুকু মান হয় নাই। 

স্বনামধন্য পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় একবার তিববত 

পরিব্রাজনে গিয়াছিলেন। সেখানকার গিরিশৃঙ্গের এক মঠাধীশ 
তাহাকে প্রসঙ্গব্রমে তিব্বতীবাবার কথ! জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশে 

তখনে! তিববতীবাব। সুপরিচিত হইয়া উঠেন নাই, শাস্ত্রী মহাশয় 

তাহার সম্পর্কে তেমন কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন ন1। 

মঠাধীশ লামাটি তখন এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ ও 
ব্যক্তিগতা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। পরে মন্তব্য করিলেন, 

“পপ্ডিতজী, আমি খুব বিস্মিত হলাম যে, এমন একজন শক্তিমান 

মহাত্মার কথ আপনার দেশের লোক এখনে! তেমন অবগত নয়।” 

প্রফুল্লিচন্দ্র গুহ নামক এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী সহিত একবার 

দার্জীলিউ ঘুম-এ সিকিম মহারাজের লামাগুরুর সাক্ষাণ্ড ঘটে। গুহ 
মহাঁশয় লক্ষ্য করেন, লামাগুরুর পুজা-বেদীতে স্থাপিত রহিয়াছে 

তিধবতী বাবার মালা-চন্দনযুক্ত একথানি চিত্রপট। সবিস্ময়ে তিনি 
প্রশ্ন করেন, “একি ! এযে আমাদের তিক্ব্তী বাবার ছবি | আপনারা 

একে পুজা করেন নাকি ?' 

এ চিত্রপটটি তাড়াতাড়ি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়! লামাগুরু 
বলেন, হ্যা, আমাদের মধ্যে ধরা এই মহাত্সাকে জানেন, তীরা 

ভক্তিভরে একে পুজে! করেন। বহু তিববতী সাধক ও গৃহস্থ একে 
একজন পরম শ্রদ্ধেয় লামা বলেই মনে করে । অনেকদিন তিববতে 

বাস করে ইনি সে দেশের আত্মজন হয়ে উঠেছিলেন ।” 

তিববতে এই শক্তিধর মহাপুরুষ একাদিক্রমে অবস্থান করেন 
বত্রিশ বৎসর কাল । এই দীর্ঘ সময় মধ্যে শুধু প্রাচীন যোগী সাধকদের 
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পাহচার্যই তিনি লাভ করেন নাই, শক্তিমান লাম! এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক- 
দের ঘনিষ্ট সংস্পর্শেও আপিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা? 

করিয়াছেন সাধনার বহুতর নিগৃঢ ক্রিয়া । 

অল্প বয়সে গয়ায় থাকিতে তিব্বতিবাবা বৈগ্ধশান্ত্র কিছুটা আয়ন্ত 
করিয়াছিলেন । বরাবরই ইচ্ছ। ছিল, এই শাস্ত্র অধিগত করিয়। 

অসহায় দীনদরীন্র নরনারীর ক্লেশ কিছুটা নিবারন করিবেন। তিববতের 

দীর্ঘ অবস্থান এ সম্পর্কে এক বড় স্থযোগের সৃষ্টি করিল। লামা এবং 

বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মঠে মন্দিরে প্রাচীনক1ল হইতে ওষধি সম্পর্কে প্রচুর 
গবেষণ! অনুষ্টিত হইয়া! আসিতেছে । বনুতর বিম্ময়কর ওষধি আবিষ্কৃত 
হইয়া এই সব কেন্দ্রের সাধকদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে । অপার 

নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য নিয়! তিব্বতিবাব। প্রসিদ্ধ মঠসমুহ হইতে এসন্বন্ধীয় তথ্য 
সংগ্রহ করিলেন, তিব্বতীয় বৈদ্ শাস্ত্র এবং ভেষজ বিজ্ঞানে অসামান্য 

পারদশিতা অর্জন করিলেন। উত্তরকালের আচার্য্য জীবনে এই 
ভেষজ জ্ঞান বনধজনের কল্যানসাধন করিয়াছিল । 

তিববত বাসের শেষ সাতটি বগুসর এই মহাপুরুষ ধ্যানের গভীরে 

নিমজ্জিত হইয়া যান। কখনো আকাশচুন্বি বরফমণ্ডিত গিরিগুহায় 

কখনো বা! খরল্মোতা দিঝঁরিণীর ধারে, কখনো বা অর্পব্যাত্রসন্থুল 

নিবিড় অরণ্যে দিনের পর দিন তিন অতিবাহিত করিতেন সমাধিস্থ 

অবস্থায়। তিব্বতের লামা এবং পাহাড়ী লোকের! এই তপস্তাপরায়ণ 

মহাত্মাকে বেশ ভালভাবেই চিনত, দূর হইতে ভক্তিভরে চরণে প্রণতি 
জানাইয়া তাহারা চলিয়! যাইত নিজেদের দৈনন্দিন কাজে। এই 

পাহাড়ীদের অনেকে তাহাকে ডাকিত পাগলা-বাবা নামে, আবার 

অনেকের নিকট তিনি পরিচিত হুইয়! উঠেন তিব্বতীবাব। রূপে । 

এ সাত বসরের নিরবচ্ছিন্ন তপশ্যাময় জীবনের শেষে তিববতী- 

বাবা লাভ করেন তাহার বহু আকাঙজ্ক্ষিত সিদ্ধি, হন পূুর্ণমনক্কাম | 
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ইহার অব্যবহিত পরেই মধ্য এশিয়ার নান] দুর্গম তীর্থের অভিধাত্রায় 

তিনি বাহির হইর1 পড়েন । 

কৈলাসের অনূরস্থিত চ্যাং-টাং অঞ্চল হইতে তাহার এই দ্রঃসাহ- 
সিক পদযাত্রা শুরু হয়। এই পরিব্রাজন সমন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়! 

এক ভক্ত নিবন্ধকার আর্কষনীয় বর্ণনা দিতেছেন-_ 

“চ্যাং-টাং হইতে তিববতীবাবা মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গা নগর 

অভিমুখে প্রাচীন কালের প্রশস্ত উত্তরগামী বাণিজ্যপথ ধরিয়। বিদেশীয় 
সঙ্গীগণের সহিত চলিলেন। তিন যোগপারঙগম হওয়ায় বিজাতীয় 

ভাষাভাষীদের সহিত ব্যবহারে তাহাকে কোনরূপ অস্থবিধা ভোগ 

করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে উর্গা নগরবাসীর এই শ্রেনীর একজন 

রতীয় হিন্দু পর্টককে অতিধিরূপে পাইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে 

করিয়াছিলেন এবং তাহার অভিপ্রায় মত সাইবেরিয় ভ্রমনের সুবিধা 

স্থযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। 
“মঙ্সোলেরা স্বভাবত অতিথিপরায়ন । কোন বিদেশী অপরিচিত 

অতিথি আসিলেই তাহাকে সমাদবে অভ্যর্থনা ক'রে এবং পুজা-পার্বন 
উত্সবাদিতে অনেক সময়ে অতিথি অভ্যাগতগণকে সঙ্গে লইয়া] 
সাইবেরিয়া অঞ্চলের নিকটবন্তী স্থানে ভোজন ও আমোদ-প্রমোদ 

করিয়া থাকে । উগ্গানগর বৌদ্ধগণের অন্যতম তীর্থ বলিয়া গণ্য ও 

বিভিন্ন দেশ হইতে ঘাত্রীদল এখানে যাতায়াত করে । 

“তিববতী বাবা এই স্থান হইতে উত্তরে সাইবেরিয়। প্রান্তর 

অতিক্রম করিয়া চলিলেন । উর্গা হইতে বরাবর মেমাত্চীন হইয়া 

প্রাচীন রাজপথ উত্তরে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত গিয়াছে। এই হ্রদের 
নিকটে একটি পবিত্র পর্বতোপরি এক বিখ্যাত যজ্ঞভূমি আছে। 
সেখানে বুরকাঁন দেবতার উদ্দেশে ভারতীয় বৈদীক অশ্বমেধ বজ্ের 
অনুকরনে সময় সময়ান্তরে যর অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের (তেলপান) 

বৃহৎ কুণ্ডে উপযুক্তভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে উহাতে চতুষ্পদ বদ্ধ 

১. তিববতী বাৰ! £ অমির়লাল মুখোপাধ্যায়-_হিমাব্র্ি, ২* মাঘ, ১৩৬২ 
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করিয়। ত্রকটি জীবিত অশ্বকে আহুতি দেওয়া হয় এবং তৎসহ তারান্ন্ 
নামক দেশীয় স্থরাও (বৈদিক সোমের অনুরূপ ?) ঢালিয়া দেওয়া 
হয়। এতদঞ্চলে বৈদিক বজদেবতা ইন্দ্রও বিভিন্ন পূজা পাইয় 
থাকেন । প্রচৌনকালের চীন দেশেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

“তিববতী বাবা সাইবেপ্রিয়া হইতে পূর্ব চীনে আসেন। এই 
ভাবে ভ্রমন করিতে গিয়া কৈলাস হইতে করোকোরাম, কুইনলিন্ 
আলটিন প্রভৃতি গিরিপথে স্থগভীর খাত. গিরি সঙ্কট, দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ 

হিংস্রজস্তর বাসভূমি ওপাব ত্য নদনদী ঠিনি অতিক্রম করেন; চ্যাং 
টাং হইতে উর্গা পৌছাইতেই তিনি আনুমানিক তিন সহস্র মাইল পথ 

পদব্রজে ভ্রমন করিয়াছিলেন |” 

বনুবসর পরে, কলিকাতায় অবস্থান করার কালে একবার 

তিববতীবাবার এক পুরাতন ঝুলি হইতে রুশ, চীনা! এবং মঙ্গোলীয় 
ভাষায় লিখিত কতকগুলি চিঠি ও মানপত্র আবিষ্কৃত হয়। এগুলির 

মর্ম কি, এ প্রশ্ন বাবাকে কর! হইলে মুচকি হাসিয়া তিনি উত্তর দেন, 
“সাধ্য আর উৎসাহ যদি তোমাদের থাকে, এ ভাষা যারা জানে তাদের 

ডেকে মম অবগত হও! 

প্রায় বিশ বংসরকাল এই মহাত্মা কলিকাতা নগরী ও উহার 

আশে পাশে বাস করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের ব্ষয়, উপরোক্ত 

ম্ধ্যএশীয় ভাষায় লিখিত পত্রাদির পাঠেদ্ধায়ে ভত্ত বা গবেষকদের 

কোন উৎসাহ বা তৎপরতা দেখা যায় নাই। 

চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাঁইবেরিয়া ভ্রমনের মধ্য দিয়া তিববতী বাৰ। 

প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং তারপর বন্মায় 

আসিয়া উপস্থিত হন। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তদুপরি অপ্রাতি- 

গ্রাহথী, ভিক্ষা। হিসাবে কাহরে কাছে কোন কিছু গ্রহণ করার স্বভাব 
তাহার ছিল না__এ অবস্থায় এই স্থুদীর্ঘ পথ তিনি কি করিয়া 

অতিক্রম করিয়াছেন, কিভাবে নিজ দেকের ভরণ পোষন কপিয়াছেন 

ভাহ1 অত্যন্ত বিন্ময়জনক | পরবর্তীকালে বাবা তাহার ভক্তদের 
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বলিয়াছিলেন, “তিব্বতী লামাদের প্রদত্ত ভেষজ বিদ্যা ও দ্রব্যগুণের তত্ব 
ভাল করে শিখেছিলেম বলেই, মধ্য এশিয়ার পরিব্রাজজনে নিজের 

প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলাম ।” 

পথ চলিতে চলিতে বনুস্থানে তিনি ছুরারোগ্য রোগীদের আঁরোগ্য 

করিতেন এই সব আর্ভদের মধ্যে যেমন ছিল দীনতম দরিদ্র 

গ্রামবাসী ও যাযাবর, তেমনই ছিল ধনী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী ও শাসককুল। 
ইহাদের সকৃতজ্ঞ সহায়তায় তিববতী বাবার পরিব্রাজন ও জীবিকার 

সমস্ত কিছু ব্যয় নির্বাহ হইত। 

বর্মায় অবস্থান ক'রার কালে রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক 

ভক্ত বাঙ্গালীর সঙ্গে তিববতী বাবার পরিচয় হয়। কিছুদিন পরে এ 

ভক্তেরই নির্বদ্ধাতিশয্যে তিনি মাব্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন। এই 

সময়ে মাদ্রাজের উপান্তে ধীরে ধীরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া! একটি 

সাধন-আশ্রম গড়িয়া উঠে এবং কিছু সংখ্যক মুমুক্ষু ব্যক্তি এই 
মহাপুরুষের সাধন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়! ধন্য হন। 

মাদ্রাজের আশ্রমে তিববতীবাবার ভেষজবিগ্ভা ও রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ার নান৷ চমকপ্রদ প্রয়োগ দেখ! যাইত । আর্ত ভক্তেরা আসিয়া 

কাদাকাটি শুরু করিলেই তিববতে লদ্ধ রাসায়নিক জ্ঞান তিনি তাহাদের 

নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ করিতেন ' এভাবে চিকিৎসা বিষ্ভায় তাহার 

নিপুণতার খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে 
ইলোরার রাজা একটি উৎকট এবং দুশ্চিকিৎম্য রোগে ভূগিতেছিলেন। 

অবস্থা ক্রমে বড় সঙ্কটাপন্ন হইয়। পড়ে এবং রাজ দরবার হইতে বারবার 

আকুল আহ্বান আসিতে থাকে তিববতী বাবর কাছে। 

বাবার হৃদয় অবশেষে করণার্্র হইয়! উঠে এবং ইলোর! প্রাসাদে 

গিয়া তিনি উপস্থিত হন। তাহার প্রদত্ত একটি ভেষজের ক্রিয়ায় 
মুতকল্প রাজার ব্যাধি নিরাময় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি একেবারে 
সুস্থ হইয়! উঠেন । এই ঘটনার পর দাক্ষ্যিণাত্যের অভিজাত মহলে 
তিববতীবাব। সুপরিচিত হইয়া উঠেন । 
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তিব্বতী বাব! 

এই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহার প্রাসাদে সাড়ম্বরে একটি 
সর্বজনীন ধর্মসভার অনুষ্ঠান করেন। ইলোরার নৃপতির নিকট 

'তিব্বতী বাবার সাধন-এই্বর্ষের কথা শুনিয়া তিনি এই মহাপুরুষকে 
তাহার ধর্মসভায় সাদর আমন্ত্রণ জানান। ভক্ত ও অনুরাগীদের 

সনির্বন্ধ অনুরোধে বাবা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে 
সভার মঞ্চে গিয়া উপবেশন করেন । 

হায়দ্রাবাদ কলেজের তত্কালীন অধ্যক্ষ, স্বনীমধন্থ। নেত্রী সরোজিনী 
নাইডুর পিতা, ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এ মহতী 

সভার এক বিশিষ্ট সদঘ্য । এই সভায় তিববতী বাব! কিভাবে অংশ 

গ্রহণ করেন, কিরূপ সম্ব্ধন। প্রাপ্ত হন, প্রত্যক্ষদর্শী ডক্টর চট্টোপাধ্যায় 
উহার নিম্নরূপ বিবরণ১ তীহার কলিকাতার বন্ধুদের কাছে দিয়াছিলেন। 

নিজাম প্রাসাদে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে ধর্মসভার অ।ধবেশন 
বসিয়াছে। বিভিন্ন বক্তারা নিজ নিজ ধর্ম এবং জমাজের তত্ব ও আদর্শ 
ব্যাখা করিতেছেন, বৈশিষ্ট্য ও মাহাঝ্্য জ্ঞাপন করিতেছেন । 
কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিব্বতী বাবাকেও একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে 
হইল। এ ভাষণ যেমনি জ্ঞানগর্ভ তিমনি প্রাণস্পর্শী। স্বগ্রাচীন হিন্দু 
ধর্মের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বেদান্তের মহিমময় আদর্শ তিনি সর্ব 
সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। উদাত্ত কণ্টে কহিলেন, “হিন্দুধর্ম কোন 

সাম্প্রদার়িক ধর্মই নয়। এ ধর্ম সনাতন ধর্ম। মানবতা'ও পরমাত্মার 
অভেদত্ব ও এঁক্য আমাদের সতাদ্রেষ্ট। খষিদের কণ্ঠে উ্গীত হয়েছে । 

সত্য এক অপরিচ্ছিম্ন এবং অবিভাজ্য--এই বাণীর প্রচার ক'রছে বলেই 

সনাতন ধর্মে অন্ত ধর্মের মত শ্ববিরোধিত নেই। আমাদের ধর্ম 
আরও ঘোষণা ক'রে অবিষ্ঠ। বন্ধনের হুননকারী সেই পরমাত্মাই 

ংসরূপে বিরাজ করছেন জীবদেহে। য| কিছু ওপরে নাচে, দক্ষিণে 
রর
র 
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বামে, অগ্রে পশ্চাতে রয়েছে, ত1 তিনিই ।-_-্ এবেদং সর্বং। সেই 
তিনিই সব। আবার সেই তিনিই আমি এবং আমি সব কিছু ।--. 

অহমেবেদং সর্বং। আমাদের ধর্ম নিভীকভাবে ঘোষণ। ক?রে-__আমি 
আত্মস্বরূপ, আমি স্বাধীন, কাউকে আমার ভয় ক'রার কিছু নেই। 
শুধু তাই নয়-_.আমিই অবিনাশী পরম সত্য ।, 

তেজন্বী মহাসাধকের উদাত্ত কণ্টের হুষ্কারে এবং পরমতর সত্যের 
নিভীক ঘোষণায় সভাকক্ষ গম্ গম করিতে থাকে । মন্্মুগ্ধের মত 
শ্রোতৃবর্গ এই মহাপুরুষের দিকে নিনিমেষে চাহিয়৷ থাকে । অভাব 
শেষে নিজাম স্বয়ং তিববতী বাবার সম্মুখে আগাইয়! আসেন, বারবার 
ভ্তাপন করেন তাহার আস্তরিক শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম। বনুমুল্য থেলাত 
প্রদানের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন। 

তিববতী বাবা সন্থান্তে উত্তর দেন, “নিজাম বাহাদুর, আপনার 

এই প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । কিন্তু আমি তে! এসব কখনো 
গ্রহণ করতে পারিনে । সত্যকার সাধু আর গৃহস্থের মানসিকতায় 
তফাত আছে। আপনি যাকে ধনৈশ্বর্য বলে মনে করেন আমার দৃষ্টিতে 
ত1 যে বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয় ।” 

স্বীয় ভক্তগণসহ তিববতা বাবা সভাস্থল ত্যাগ করিলেন, উপস্থিত 

জদমগুলী এই দৃগুতেজা মখাপুরুষের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়! 
রছিল। 

মাদ্রাজ অঞ্চলে কিছুদিন কৃপালীল। বিস্তার ক'রার পর তিববতী- 

বাবা উত্তর ভারতে চলিয়া আসেন। নৈমিষারণ্য, অযোধ্য। প্রভৃতি 
পুণ্যতীর্থ দর্শনের পর কাঁশীধামে আসিয়। উপস্থিত হন। 

তিপভাগ্েশ্বর মন্দিদের স্মুখস্থ জনবিরল গলিটিতে আপন মনে 
সেদিন তিনি পদচারণা করিতেছেন, হঠাৎ পথরোধ করিগ্ক1 ফ্রাড়ান 
ব্রদ্মচারী-বেশী এক ভীমকান সাধক। প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে 

কছেন, “বাবা, আমি মুমুক্ষু হয়ে দেশ দেশাস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
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আপনাকে দেখে আমার প্রতীত জন্মেছে, আপনিই আমার চিহ্নিত 
সৃগুরু ! কৃপা! ক'রে আমায় দীক্ষা! দিন, এ জীবন সফল হোক 1" 

পথ চলিতে চলিতে ভ্রু কুচকাইয় শ্বভাবসজিদ্ধ কঠোর স্বরে 
তিবব্তী বাবা কহিলেন । “চোখে দেখেই সব্গুরু চিনে ফেললে ? তুমি 
যে বাব! খুব বাহাদুর ! দীক্ষা-শিক্ষ' নেবার আগেই তার ফল আয়ত্ত 
করেছো, শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। ?” 

“আমার চোখ দিয়ে নয়, চিনেছি আপনার মত এক শক্তিধর 

মহাত্মার চোখ দিয়ে। কয়েকদিন আগে মিহালয় অঞ্চলে পরিব্রীজন 
করছিলাম। সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এ মহাত্বার 
সঙ্গে যোগাষোগ ঘটলো । তিনি বলে দিলেন,-_“ভাঁড়াতাড়ি 

কাশীধামে গিয়ে উপস্থিত হও । পৌছবার পরের দিনই দর্শন পাবে 
তোমার নিদিষ্ট গুরুর | চিনে নিতে কষ্ট হবে না।* তারপর চেহারার 
বর্ণনাও দিলেন তা হুবহু এখানে আপনার সঙ্গে মিলে গেল। 
তাইতে? কৃপা ভিক্ষ1 চাইছি ।” 

উত্তম কথা। কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সখ হুঠাশ্ড মিটে 

গেল কেন ?” 

“বাবা, আপনি সর্বজ্ত। হিংআ্র বাঘের সঙ্গে খালি হাতে দিনের 

পর দিন লড়াই করেছি নিছক একট! জৈব আনন্দের নেশায়। সে 

নেশা আমার কি ক'রে একদিন কেটে গেল। বনের বাঘ ছেড়ে এখন 

মনের বাঘকে পর্যন্ত করতে চাচ্ছি। কিন্তু এর কৌশল তে৷ আমার 
জান1 নেই।” / 

“বনের বাঘই ভালে! ছিল রে। মনের বাঘকে বাগ মানানে! 
অনেক বেশী কঠিন। জানিস তো, বায়ু জয় করে মনকে বশ করতে 
হয়-_-এই বায়ু তো বাঘ নয়-_সিংহ। একেবারে বশে এলে! তো 
সিদ্ধির কোঠায় চলে গেলি । বশ না এলে, অনেক সময় এর হাতেই 
দিতে হয় প্রাণ বিসর্জন । 

সেই জগ্ভেই তো তাঁপনার মত শক্তিমান ও স্দক্ষ কর্ণধারের স্মরণ 
নেওয়া।”? 
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“শিপ্ের কর্ণ খুব কষে ধরতে হয় মাঝে মাঝে । তখন পালাৰি 
নাতো?” | 

“আজে না, চরণে একবার ঠাই দিয়ে দেখুন ন11" 
িয় নেই, তোর হবে। আর ঠিক জায়গাতেই তুই এসেছিস্। 

হিমালয়ের ঘে মহাত্মার কথা বলছিস, ভার সব খবর আমার জান 

আছে। আমি জানতাম, তার নির্দেশ পেয়ে এখানে আসছিস। 
এতক্ষণ এখানে তোরই অপেক্ষ। করছিলাম |” 

সাধনকামী এই মুমুক্ষুর নাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । বাড়ী 

ঢাকা জেলায়; দৈহিক শক্তি, পরাক্রম ও সাহসের দিক দিয়া তিন 

ছিলেন অতুলনীয় । বন্য ব্যাত্রের সহিত মল্লযুদ্ধ লড়িবার বিস্ময়কর 
ক্ষমত। ভিনি অর্জন করিয়াতিলেন। নিজের সার্কাস পার্টি ছিল, 

শ্যামাকান্ত তাহ নিয়। নান! স্থানে ঘুরিয়৷ বেড়াইশেশ অসামান্য শোর্য ও 

মনঃশক্তি দেখাইয়া দেশ বিদেশের দর্শকদের করিতেন বিস্ময়ে অভিভূত। 
সার্কাসের বেষ্টনীর মধ্যে শুধু-হাতে বুক ফুলাইয়া তিনি বন্ ব্যাত্ত্রে 
সম্মুখে গিয়া ঈ/ড়াইতেন, বজের মত মুষ্্যাঘাতে এ হিংত্্ গুতিগ্বন্বী-ক 
করিতেন পর্য'দস্ত। ভীমকর্ম৷ পুরুষের পরাক্রম দেখিয়া! জনসাধারণ 
আনন্দে উচ্ছ্াসিত হইত, জ্ঞাপন কপিত স্বত:ম্ফুত আভনন্দন 

" উত্তর ভারতের বু নগরে সহজ সহ্য দর্শকের সম্মুখে এই অদ্ভূত 
জড়াই শ্যামাকান্ত দেখা ইয়৷ বেড়াইয়াছেন। 

অবশেষে হঠাৎ একদিন শ্যামাকান্ত তাহার মল্লজীবনে ছেদ টানিয়। 

দেন, ঘর সংসার ছাড়িয়। বাহির হইয়া পড়েন মুক্ত সাধনের পথে । 

নানাম্থানে পরিব্রাজনের পর সেৰার হিমালয়েন্জ পাদদেশে এক 

সিদ্ধপীঠে আপিয়। পৌঁছিয়াছেন। এক প্রাচীন মহাত্মা রাস্তার ধারে 

ঝুপড়ি বাঁধিয়! সেখানে তপন্া করেন। পথ চলিতে চলিতে তাহার 
দিকে শ্যামাকাগ্ডর দৃি পড়িল, তখনি নিকটে গিয়! করজোড়ে প্রণাম 

করিলেন। 
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স্মিতহান্থে মহাত্মা কহিলেন, “সাবাস্ বেটা, দেহে তুই কি বিপুল 
শক্ভিই না ধারণ করতিস্।” 

“আজ্ঞে, ত কিছুটা ছিল বৈকি'--সবিনয়ে নিবেদন করেন 
মহাবলী শ্যামাকান্ত। 

“এখনে সে শক্তির কতট! অবশিষ্ট আছে বল. তে1? 
“তা বাবা, অপর যে কোন মানুষের চাইতে বেশী আছে, ভাতে 

আর সন্দেহ কি ?"--এতদিনের বল ও বলদর্প শরীর ও মন হইতে 

দৃরীডূত হয় নাই। পূর্বঅভ্যাস এখনে! কিছুটা বর্তমান । শ্যামাকান্ত সেই 
অভ্যাসবসতঃ বক্ষ প্রসারিত করিয়! বীরদপে খজু হইয়া টড়াইলেন | 

আসনের পাশেই ছিল কন্দমুল খনন করার একটি বৃহৎ চিমট!। 

এ চিমটাটি উঠাইয়। নিয়] প্রাচীন তাপস সজোরে উহা মৃত্তিকায় বিদ্ধ 

কদিলেন। মুচকি হাসিয়া! কহিলেন, “দেহের শক্তির গর্ব করছো॥ তা 

বেশ, কিন্কু বাবা এই চিম্টেটা একবার টেনে তোল দেখি ।” 

এ আবার কি একটা কথা! আগাইয়া গিয়! অবজ্ঞাভরে 

শ্যামাকান্ত চিম টিতে হস্তাপপণ করিলেন, টাঁনিয়! তুলিতে গিয়| হইলেন 
মহা বিন্মিত। ভূমিতলে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উহা প্রোথিত হইয়াছে, 
কিন্তু সজোরে বারবার আকধণ করিয়াও উত্তোলন করা যাইতেছে 

নাঁ। মল্লবীরের জীবনে এমনতর করুণ অভিজ্ঞতা আর হয় নাই। 
একি অদ্ভুত এবং অবিশ্বান্য কাণ্ড ! 

বভুক্ষণ টানাটানি করার পর শ্যামাকাস্ত গলদ্ঘর্ম হইয়া উঠিলেন, 
আর চিমট্রাটি পূর্বব প্রোথিত রহিয়া গেল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে 

মহাত্মার চোখে মুখে ছুষ্টামিভর1 হাসির আভা । নেহপূর্ণ ব্যরে 

কহিলেন, “বেট, তা হলে দেখছো, তোমার দেহের শক্তিট। কত 

নগণ্য। আর এই নিয়ে কত গর্বই ন1 এতদিন তুমি করতে !” 
“প্রভু, আমায় মার্জনা করুন। আর কৃপাও করুন এই সঙ্গে । 

আপনার অলৌকিক শক্তির কাছে জামার এই দেহের শক্তির মূল্য 
আর কতটুকু"? একথা আমার অজান। নয়। তবে সংস্কার প্রবল 
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সহজে নিশ্চিন্ত হতে চায় না। আমার প্রার্থনা, আপনি আমায় আপনার 

চরণের দাস ক'রে নিন । জঅন্ন]াস-দীক্ষা। ও সাধন দিয়ে মুক্ত করুন।” 

উত্তরে মহাত্ম। জানাইয়। দেন, শ্ঠামাকান্তের নিদিষ্ট গুরু তিনি 

নন, তাহার গুরু বর্তমান সময়ে অবস্থান করিতেছেন বাঁরাণসীতে । 

গুরুর চেহারার বর্ণনা দিয় তিনি আরো! কহিলেন, দর্শনমাত্রেই 

তাহাকে চিনিয়। নেওয়! শ্যামাকান্তের পক্ষে কঠিন হইৰে না। 

মহাত্নার নির্দেশ মতই অচিরে তিনি ভাহার গুরু তিব্বতী বাবার 

সন্ধান পান এবং তীহার কাছে আত্মসমর্পন করেন। এই আত্মাজ্ঞানী 

মহাপুরুষের কাছে শ্যামকান্ত সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং 

১৮৯৯ সালে দীক্ষা দানের পর তিববতী বাবা তাহার নব নামকরণ 

কগিলেন-_সোহুংস্বামী। 

সন্ন্যাস নিবার পর শুরু হয় সোহংম্বামীর তপন্তার পাল । গুরু 

প্রদন্ত মন্ত্রচৈতন্যের বলে দেখা দেয় তাহার জীবনে এক অপূর্ব ধ্যান- 

তন্ময়তা। তীহার এই ধ্যানন্থ ভাব একা দিক্রমে থাকে প্রায় ছয়মাস 

ব্যাপিয়।। 

জনচক্ষুর অন্তরালে একটি নিভৃত কুটিরে বস্সিয়। চলিতে থাকে 

সোহংস্বামীর কঠোর তপন্যা। নবদীক্ষিত শিষ্য একসময়ে নিজের 

আহার নিদ্রার কথাও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ সময়ে পুত্রাধিক 

স্েহে তিব্বভীবাবা তাহার খাওয়া-পরা এবং রক্ষণ1-বেক্ষণের ব্যবস্থা 

করিতেন, এমন কি শিষ্যের শৌচক্রিয়ার পর মলমুত্রাদিও তিনি 
নিজহাতে করিতেন পরিক্ষার । 

_.. ছয়মাস অতিবাহিত হইলে শিষ্যকে হাত ধরিয়া, টানিয়া উঠাইয়া 

কহিলেন, “শালা, আমি কি তোর মেথর? আর কতকাল তোর 

করবো। যা, অনেকদূর এগিয়েছিস্, এবার তুই নিজের পথ ভ্াখ,। 

আমিও চি আমার ইচ্ছে মত।” | 

সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া! সোহংম্বামী কহিলেন, “গুরুদেব, আপনার 

বিচ্ছেদে কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু এটাও আমি জানি, আপনার বিধান 
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ভিবব্ঠি বাবা 

আমার পক্ষে কল্যাণকরই হবে। কিন্তু যাবার আগে নির্দেশ দিন, 
আমার ভবিষ্যৎ দিনচর্ষা কিভাবে চলবে 1” ্ 

গুরুগন্তীর স্বরে তিববতী বাবা কহিলেন, “শোন্ তবে | জীবনেয়ে 
সব.কিছু প্রতিষ্ঠা, সব কিছু মায়া-মোহ ছেড়ে বেরিয়োছিস আত্মজ্জান 
লাভের জন্া। এজন্য নিরস্তন চাই আত্মচিন্তন। শক্তি-বিভূতি সব 

অগ্রসরমান সাধকের জীবনেই আসে, ও নিয়ে কখনে। মাথা! ঘামাবি 
ন৷ এগিয়ে যা-_প্রধু এগিয়ে যা।" 

“কোথায় বসে তপস্তা ক'রবো। কিভাবে জীবম-ধারণ করবো, 

সে নির্দেশও ঘে আপনার কাছে চাই.” 
“গোড়ায় নৈমিধারণ্যে গিয়ে কিছুদিন সাঁধন ভজন কর্। তারপর 

হিমালয়ের কোথাও ডেরা বেঁধেৰসে পড়। আর ভ্ভাখ সন্ন্যাসীরা 
প্রায়ই ভিক্ষা-গ্রহণ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে, ওটা ক'রবি ন!। 

যাবার আগে তোকে আমি কয়েকট৷ দুশ্চিকিতন্ত রোগের ওষধি 
বালে দেবো, তাতে লোকের প্রাণ ঝাচবে, আর তোর জীবিকার : 

ভাবনাঁও ভাবতে হবে ন। র 

গুরুর নিকট হইতে শেষ উপদেশ ও এ সব ওষধির সন্ধান নিয়ে 
সোহংস্বামী বারাঁণসী ত্যাগ করেন। কয়েক মাস নৈমিষারণ্যে সাধন- 
ভজনের পর প্রস্থান করেন হিমালয়ের দিকে । উত্তরকালে সাধনরত 

অবস্থায় নৈনিতালের সঙ্সিহিত গৌঠিয়ারাও স্থিত নিজ আশ্রমে 

তাহার দেহপাত হয়। 

বারাণসী অঞ্চলে একদল ভক্তকে কৃপা বিতরণের পর তিববতী 

বাবা কলিকাতায় আসিয়। উপস্থিত হুন। এই মহানগরী ও ইহার 

নিকটস্থ অঞ্চলে বহু মুমুক্ষু ও রোগ-শৌকে আর্ত নরনারী তীহার 

আশ্রয় নিয়! কৃতার্থ হয়। | 

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়। তিব্বতী বারা মাঝে মাঝে অন্যান্য 

অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়! ঘাইতেন। এই সব স্থানের মধ্যে মধুপুর তাহার 
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ভরিতে সাধক 

অত্যন্ত প্রি ছিল। মধুপুরে থাকাকালে প্রতিবেশী সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বাবার খুব ন্েহভাজন হইয়া উঠেন। বন্দ্যোপাধ্যায় 

একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা৷ এবং তীক্ষর্ধী সাংবাদিক । মহাপুরুষের 

অন্যরঙ্গতা লাভ করিয় তাহার ব্যক্তিত্ব, জীবনদর্শন এবং দিন্চর্ষা সম্বন্ধে 
বিচার বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট স্থযোগ তিনি পাইয়াছিলেন । 

লেখককে তিনি বলিয়াছেন, “তিববতী বাবার চেহারায়, আচার- 

ব্যবহারে এবং চলন বলনে সব সময়ে ফুটে উটতে! অপূর্ব ব্যক্তিত্ব 

আর স্বাধীন ভাব। তার কথাবার্তা ও দার্শনিক আলোচন! শুনে মনে 
হতো তিনি বুঝি নিরীশ্বরবাদী বা শুন্যবাদী বৌদ্ধ। অথবা এমনি 
ধরণের কোন সাধক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আসলে ঈশ্বর 
সম্পর্কে তিনি মৌন থাকতে পছন্দ করতেন এবং সাঁধন বিষয়ে 
আত্মচিন্তনকে দিতেন সর্বাপেক্ষা বড় স্থান |" 

এই মঞ্থাপুরুষের জীবন-দর্শনের আর একটি দিক হইতেছে জন- 

কল্যাণ। জটিল ও হুশ্চিকিত্হ্য কত রোগ যে তিনি নিরাময় 

করিয়াছেন, কত ম্বৃতকল্প মানুষের মুখে হাসি ফুটাইয়। তুলিয়াছেন 
ভাহার ইয়ত্তা নাই। এ প্রসঙ্গে সতীশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
বলিয়াছেন, “বাবার প্রতিভার অপূর্ব ক্ষুরণ দেখ। যেতে। দুরারোগ্য 

ব্যাধির চিকিৎসায়। দ্রব্যগুণের উপর ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার । 

যেকোন রোগী একৰার তার আশ্রয় গ্রহণ করলেই তানপন্থী কঠোরী 

সাধক তখনি সমবেদনায় গলে পড়তেন । দরিদ্র রোগীর চিকিশুসা 

ব্ায়সাধ্য হলে পাশে দাড়িয়ে থাক ধনী ভক্তকে হুকুম দিয়ে তখনি 
করে দিতেন তার ব্যবস্থা । ওঁষধের উপকরণরূপে তিববতী বাবাকে 

কথনে1 কখনে] ব্যবহার করতে দেখ! যেতে! কৃষ্ণধাঁড়ের চম, বাছুড়ের 
মাংস, মহিষের শৃঙ্গ প্রভৃতি অদ্ভুত ধরণের উপকরণ । একবার এক 

কৃষ্ঠরোগী বাবার কাছে এসে শরণ নিলো। আর্ভম্বরে কাদতে গুরু 

করলো । বাবা করণায় গলে গেলেন । তথনি বাজার থেকে আন! 
হলে। একটা বড় হাড়ি। কতকগুলে। ছুত্্রাপ্য ওষধি সহ ষাড়ের মাংস 
ছ ৪৮ 



তিববতী বাব! 

তাতে পুরে দিলেন। তার নির্দেশ মত মাটির নীচে এটিকে চাপা দিয়ে 
রাখলেন শিল্েরা। কয়েকদিন পরে এষ্ট হাড়ি উঠানো হলো-_ 
ওষুধের পচা গদ্ধে যেন ভূত পালায়। এই ওষুধ কিছুদিন ব্যবহার 
করে এ কুষ্ঠরোগী অম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছিলো ।” 

শ্রীবন্দ্যাপাধ্যয় এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন--”সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, রোগ নিরাময়ের 

ব্যাপারে তিববতী বাবা! ছিলেন ধন্বম্তরী স্বরূপ। আর তিনি জটিঙ্গ 

রোগগুলে। ভাল করতেন নিক দ্রব্যগুণের জোরে, ভন্তরমন্ত্রের প্রভাব 

থাকলেও আমি তেমন কিছু টের পাইনি ।” 
ভারতের বৈছ্া-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তিব্বতী বাবার 

অত্যন্ত ন্েহছভাজন ছিলেন । শ্রীযুক্ত সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 

লেখক শুনিয়!'ছেন, বাচস্পতি মহাশয়ের অনুরোধ উপরোধ 'খড়াইতে 

ন? পরিয়া বাবা তাহাকে যক্ষা, উদরী, কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক 

কোগের অগ্যর্থ ওষধ এবং প্রয়োগ-বিধি লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন।৯ " 

বর্ধমান পালিতপুরে সেবার তিববতী বাবার করুণালীলাঁর এক 

প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। ভূভনাথ তা" সেখানকার এক ধনী ও গণ্য 
মান্য ব্যক্তি। তাহার একমাত্র পুত্র তখন দুশ্চিকিৎস্ত যকৃতের রোগে 

আক্রান্ত। রক্তাল্পত1 ও প্রবল দ্র ভূগিয়! ভূগিয়া রোগী অশ্থিচর্মসার 
হইয়] উঠিয়াছে। অব্শেষে প্রবীণ ড'ক্তারের! জবাব দিয়া গেলেন এবং 
ভূতলাথবাবু ও তাহার স্ত্রীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

তিববভী বাবার সহিত সামান্য একটু আলাপ-পরিচয় ছিল, সেই 
সৃহ্ে ভূতনাথবাবু ও তাহার স্ত্রী এই মহ্াপুরুষের কাছে আসিয়া কাদিয়া 
পড়িলেন। চরণ ধরিয়! কহিলেন, “বাবা, ঘে ক'রেই হোক আমাদের 

১ শ্রামাদাস বাচষ্পতি মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ বিমলানন? তর্কতীর্ঘ মহাশয় 
লেখকেব শ্রদ্ধেয় বন্ু। তাহার নিকট অন্সন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, তিববতী 
বাবার এসব ওঁষবিষুক্ত ব্যবস্থাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য, 
পাওয়৷ গেলে মানব সমাজের প্রচুর উপকার সাধিত হইত। 
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ভারতের সাধক 

এই একমাক্স ছেলের প্রাণ-ভিক্ষ! দিতেই হবে। নইলে, এখন আমরা 
ছু'জনেই আপনার পায়ে মাথা খু'ড়ে মরবো1 1” 

বাবার মন গলিয়! গেল। আর্ত দম্পতির সঙ্গে সেইদিনই তিনি 
পালিতপুরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 

তাহার আদেশে রোগীর ঘরে একটি শ্বেতবর্ণের স্ুস্থকায় মেষশাৰক 
আনয়ন কর] হইল। তিনি নিজেও সারা রাত্রি সেখানে রহিলেন, 

করিলেন একটি গৃঢ তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। প্রত্যুষে কক্ষের ছার 
উন্মুক্ত করিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্র মেষটির সরা অঙ্গ 
হলুদবর্ণে রঞ্জিৎ হুইয়া গিয়াছে । কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না, 
বালকের মারাত্বক যকৃ্দুষ্টি ও কামল] রোগ রাতারাতি সঞ্চারিত 
হইয়াছে এ মেষের শরীরে । মেষটি তথন ভূমিতলে পড়িয়া ভ্বরের 
ঘোরে রহিয়াছে অচৈতন্য। 

তিববতীবাবার এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত এসময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 

উচিতবক্ত! বলিয়! তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কহিলেন, “বাবা, 
ধদি কিছু মনে না ক'রেন একট! প্রশ্ন করি ।” 

“নির্ভয়ে বল্, কি বলবি 1” 

“আচ্ছা! বাবা, আপনার যেন অপরিমেয় বিভূতি রয়েছে, কিন্তু 

তাই বলে একটা মানুষকে বাচাতে গিয়ে আপনি এ মেষশাবকটাকে 
মেরে. ফেলতে উদ্ত হয়েছেন কেন? আমরা তো বুঝি, আপনার মত 
আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের মধ্যে থাকবে সমদশিতা- মানুষ আর 'মষে 
ভেদবুদ্ধি থাকবে কেন ।”, 

রুক্ষম্থরে তিববতীবাব] উত্তর দিলেন, “মুর্খ, কোন কিছুই বুঝিস্নে, 
আবার ফ্যাচ. ফ্যাচ, করতেও তোর জুড়ি নেই! একটু ধৈর্য ধরে থাক্, 

টের পাবি সব।” 

ক্ষণপরেই দেখা! গেল বাবা তীব্র ভ্বরের ঘোরে কাপিতে কাপিতে 

শধ্যায় শুইয়! পড়িলেন। দুই চোখ হরিদ্রাবর্ণে রঞ্িত হইয়! উঠিয়াছে। 

তারপরই তাহার দেহে দেখা দিল প্রাণঘাতী হিন্ধা রোগ। এই সময় 
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তভিববতী বাবা 

সকলে সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভূতলে শায়িত মেবশীবকটি ধীরে 
ধীরে স্থস্থ হইয়! উঠিতেছে। 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়! ভিববভীবাব। তাহার 
স্বাভাবিক দিনচর্য। শুরু করিয়! দিলেন। পরে কথা প্রসজে বলিলেন, 

“যকৃতের রোগীটার এখন-তথন অবস্থা ছিল। তাই মেষটাকে এনে 
তাড়াতাড়ি ঠেক্ন| দিতে হয়েছিলো! ৮ 

পালিতপুরের জমিদার ধর্মদাস মণ্ডল এবং পূর্বোক্ত ভূতনাথ তা'র 
চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে পালিতপুরে তিব্বতী বাবার জন্য একটি স্থায়ী আশ্রম 
নির্মাণ করা হয়, নাম দেওয়] হয় প্রজ্ঞামন্দির। এই আশ্রমে বাক! 

তাহার শেষ জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেন । 

১৯৩০ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে ১৮২ বতসর বয়সে 

পালিতপুর প্রজ্ঞামন্দিরে প্রজ্ঞানমন এই মহাত্মা তাহার মরদেহ 

ত্যাগ করেন। ভারতের অধ্যাত্আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে এক 

জ্যোতির্ময় নক্ষত্র । 
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গহন অরণ্যের ভিতর দণ্ডায়মান এক স্থৃগ্রাচীন দেবদেউল। অশ্ব 
আর বটের পরগাছ। অজত্র ফাটল ধরাইয়] দিয়াঙ্ছে সারা গায়ে । ধ্বস 
নামিয়াছে বড় বড় পাথরের । চারপাশে কাট! আর জঙ্গলে ভরা 

দেখিয়াই মনে হয় দীর্ঘদিন কোন জনমানব ঢোকে নাই এখানে । কিন্ত 
কুমার মহীপনারায়ণকে সেদিন ঢুকিতে হইয়াছে প্রাণের দায়ে। 

মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন এই 

দুর্গম বনাঞ্চলে। কিন্তু মনে হয়, সে যেন এক যুগের ব্যবধান। 
বারবার মহীপনারায়ণের স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে রামনগরের 

প্রীসাদ-জীবনের কথ|। কি বিলাস ব্যসন ও হুল্লোড়েই না কাটিয়াছে 
দিনের পর দিন | পিতামহ মহারাজ! বলবস্ত সিং-এর নেহভর! মুখচ্ছবি 
কেক্লই ভাঙিয়! উঠে মানসপটে | বলবন্ত সিং-এর আদরিণী কন্যার 

একমাত্র পুত্র এই মহীপনারায়ণ। ছোটবেলা হইতে কি গভীর মমত্বের 

বন্ধনেই ন! বৃদ্ধ তাকে জড়াইয়! রাখিয়াছিলেন | সে সব দিনের স্ুখ- 
স্ঘূত আজ অরণ্চচারী নির্বান্ধব মহীপনারায়ণের মনে হয় হ্বপ্নের মত। 

কয়েক বছর আগে বলবন্ত সিংজী শ্বর্গারোহুণ করিয়াছেন। ারপর 

হইতেই কাশীরাজ্যের গদি নিয়। বাধে তীব্র বিরোধ । চেত জিং আর 
মহীপনারায়ণ-_কেউ কাউকে ছাড়িয়া! দিতে রাজী নন এই রাজ্যের 

উত্তরাধিকার । কিন্ত মহীপনারায়ণ নিতান্ত অল্পবয়চ্ষ, অনভিজ্ঞ | তিনি 
কি করিয়! অ'টিয়। উঠিবেন পরাক্রান্ত চে সিং-এর সাথে ? উতকোচ- 

লোভী ওয়ারেন হেগ্টিংসকে হাত করিয়া! চেং সিং আগেই গদি দখল 
করিয়া নিয়াছেম। তারপর আবার তাহার সাথে ঝগড়া করিয়া এই 

সেদিন সেই গদি ছাঁড়িতে হইয়াছেন বাধ্য 
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কা্ঠজিহব গ্বামী 

শিবালা-কুঠির সংঘর্ষের পর ইংরেজ সেনার অবরোধ এড়াইয়া 
চে দিং নাটকীয়ভাবে গঙ্গার ঝাঁপ দেন, পঙগাইয়। ধান মাধোজী 
জিদ্ধিয়ার আশ্রয়ে । সেই ঘটনার পর ওয়ারেন হেগ্টিংস ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হইয়াছেন, কাশীর রাজদরবারের উপর হইয়াছেন খড়গহস্ত। 

সেদিন হঠাত চর মুখে মহীপনারায়ণ সংবাদ পাইলেন ওয়ারেন 
হেষ্টিংস নাকি তাহার জন্য খুব খোজাখুজি করিয়া বেড়াইতেছেন। 

বড় ঘাবড়াইয়! গেলেন মহীপনারাঁয়ণ . তবে কি হেগ্টিংস তাকে 
বন্দী করিতে চান। চে সিং-এর ওপর জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা 
নিতে চান এই তরুণ রাজদৌহিত্রের উপর ? 

সেই দিনই তিনি প্রসাদ হইতে গা ঢাকা দেন, পলাইয়! আসেন 

এই দুর্গম অরণ্যে । ক'দিন হইতে এ পুরোণো ভাঙ্গা মান্দরেই তিনি 

আত্মগে'পন কগিয়া রহিয়াছেন। 

কিন্ত আজ তীহার নন আরে। চঞ্চল হইয়। পড়িয়াছে। খ:ঃস মুন্সী 

কুন্দনলাল খানিক আগে রামনগর হইতে আসিয়াছিল গোপনে দেখ! 

করিতে । সেজানাইয়া গেল,বাজারের গুজব-_হেষ্টিংস নাকি বলিয়াছেন 
যেমন করিয়াই হোক মহীপনারায়ণকে তাহার পাওয়া চাই-ই | রাম- 

নগর গ্রাসাদে সবাই আতঙ্কিত হুইয়া ভাবিতেছেন--কাশীরাজের 

কোন উত্তরাধিকারীকেই বোধহয় ইংরেজ জী বত থাকিতে দিবেন]: 

মহীপনাগণয়ণের চুশ্িস্তার আর অবধি নাই । শেষটায় কি ধরা 

পড়িয়া খুষ্টানদের হাতে ফাঁসী যাইবেন? হেষ্টিংসের জোর তল্লাসীর 

কথা রোজ তীহার কাণে আসিতেছে । কবে তার চঞ্জেরা এখানে হানা 

দেয়, কে জানে? এখন হইতে এক জায়গায় আর বেশঈ।দিন থাক। ঠিব 

নয়। এ পুরাতন জীর্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া তথনি মহীপনাগায়ণ 

প্রবেশ করিলেন বনের গভীরতর প্রদেশে । 

ব্রেশশখানেক আগাইয়৷ আসিয়াছেন, হঠাত তার ছুট্রি পড়িল এক 

খবৃক্ষের নীচে। ধুদি দ্বালাইয়া ব্যাস্রচর্মের ওপর ধ্যানস্থ রহিয়াছেন 

এক প্রাচীন-সঙ্গ্যাতী। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও দেহ এখনো! নুুঠাম, সমুষ্ধত 
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ভারতেন্ সাধক 

শিরে বিলম্বিত দীর্ঘ জটাজাল। ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিশ্চল হইয়া 
বসিয়া আছেন । মনে হয়, দেহে প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন নাই। 

মহীপনারায়ণ থমকিয়া দাড়ালেন। হিংস্র জন্ত-ও-শ্বাপদসন্কুল এই 
দুর্গম বনে অনন্যনিষ্ঠায় সাধন করিয়! চঙ্গিয়াছেন কে এই সন্ন্যাসী? 
ভাগ্যক্রমে সন্ধান ঘি মিললই, একবার ইহার, আশীর্বাদ নিয়া 
যাইতেই হইবে 

মহীপনারায়ণের জীবন আজ আসিয়া দাড়াইয়াছে চরম সঙ্কটের 
মুখে। এ সঙ্কটে কোন যোগবিভূতিসম্পন্ন সাধকের সাহাব্য ছাড়া 
পরিত্রাণ পাইবার আশা! নাই ' তাই সঙ্গ্যাসীর ধুনীর কাছে আসিয়। 

নীরবে রহিলেন অপেক্ষামান |! কিছুকাল পরে মহ্থাত্! নয়ন উন্মীলন 

করিলেন। মহীপনারায়ণ ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই বলিয়। 
উঠিলেন, “বেটা কুচ চিন্তা মড করো। অংগ্রেজোসে কাছে ডরতে 

হে? তুম্হারা লিয়ে ফাসীক1 ফান্দ! নেছি, রাজমুকুট ধ্রুব নিশ্চিত 
হ্যায়। কাল হি তুম উনসে মিলো। | 

মহীপনারায়ণ তে! [বস্ময়ে হতবাক্। এ সম্প্যাসী কি অন্তর্ধামী ? 

ওয়ারেন হেষ্রিংস যে তাহাকে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়। 
বেড়াইতেছেন, আর তিনিও তাহাকে এড়াইয়া চলিযাছেন প্রাণপণে 
--এসব সংবাদ তো এর অজানা নয় ! 

কন্তু মনের আতঙ্ক যায়ন1| ভাবেন, অন্ন্যাসীর কথ। শুনিয়| শেষটায় 

বেঘোরে প্রাণ যাইবে না তো ? চে সিং-এর বিদ্রোহের তিক্ত স্মৃতি 
ইংরাজের মন হইতে নিশ্চয়ই এতো! শিগগীর মুছিয়। যায় নাই। যে 
আহ্বান লিপি ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে পাঠাইয়াছেন আসলে কি 
তাহার উদ্দেশ্বা? একি সাদর আমন্ত্রণ না বধ করার এক প্রচ্ছন্ন ফাদ? 

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, মহীপনারায়ণ মহ! সংশয়ে পতিত হইয়াছেন । 

শ্মিত হাসি হাসিয়া বাঁললেন তাহার মর্ম £ ছ্ভাথো বেটা, তোমার 
অনাগত জীবনের দৃশ্য আমার মনের মুকুরে ফুটে উঠেছে এক ঝলকে । 
যোগীর এ অতীন্দ্িয়দর্শন কথনে! মিথ্য] হয়না । তুমি কালই চলে যাও 
৪ 



কাষ্টজিজ্ব স্বামী 

ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির আস্তানায় । তাঁতে তোমার ভালই হবে। 
নিজের মন এবার স্থির করিয়া ফেজিলেন মহীপনারায়ণ। 

সন্গ্যাসীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়। সেই দিনই ফিরিয়া গেলেন 
রামনগরের রাজপ্রাসাদে । 

পরদিন ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে উপস্থিত হইতেই যে সমাদর ও 
সম্মান পাইলেন তাহা তাহার কল্পনায়ও আসে নাই। তাছাড়া 

ইংরেজ-প্রধান জানাইলেন, তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পলাগ্নিত চে 
সিং-এর স্থলে মহীপনারায়ণকে ই দেওয়া হইবে কাশীর রাজসিংহাসন। 

কাশীনগর এবং আরো কয়েকটা অঞ্চল বাদে চেশুসিংএর গোটা 
রাজ্যের মালিক হইবেন তিনি। 

ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে আরে! জানা ইলেন, কোম্পানী বড় উদগ্রীব 

হইয়াছেন কাশীরাজ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য । মহারাজ] বলবস্ত- 

সিং-এর কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে গদিজে বসাইয়। দিয়া শ্থানীয় 
জনগণের অসন্তোষ দূর করা হোক্, ইহাই তাহার] চান | এই উদ্দেশ্যেই 
বলবন্তের কিশোর দৌহিত্র মহীপনারাঁয়ণের জন্য এত খোজাখু'জি। 

এমনি নাটকীয়তার ভেতর দ্দিরে ১৭৮২ খুষ্টাব্ধের এক শুভ প্রভাতে 

কাশীরাজ্যের অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত হইলেন মহীপনারায়ণ। 
আনন্দে উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গেল কয়েকদিন । তারপর 

কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি স্মরণ করিলেন অরণ্যচারী সেই প্রাচীন তপন্থীর কথ!। 
কাশীর নান! অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর ফলে জান। গেল তাহার 

প্রকৃত পরিচয় । মহাত্মা আত্মারাম তীর্থ নামে উত্তর ভারতের সাধু 

মহলে তিনি পরিচিত। তিনি মহাশক্তিধর, আর তার কৃপাপ্রা্ত 

শিষাদের মধ্যে রহিয়াছেন বু তিতিক্ষাবান ও জ্ঞানী দণ্ডীম্বামী। 

তীর্থনগর হইতে দূরে জনজীবনের কোলাহল এড়াইয়া, দীর্ঘ দিন এ 
গহন বনে তিনি নিরত রহিয়ীছেন কঠোর তপস্যায়। 

হাঁতী ঘোড়া লোক লন্কর সঙ্গে নিয়া মহারাজ মহীপনারায়ণ 
€৫€ 
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একদিন উপস্থিত হইলেন সেই বিজন বনভূমিতে ৷ মহাত্মার চরণে 
ভর্তিভরে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন--“মহারাজ, আপনর প্রমুখের 

বাণী সত্য হয়েছে। ইংরেজ কোম্প।নী আমায় করেছে বমজগদিতে 
অধিষিত। সেদিন আপনার নির্দেশ ন| পেলে বিড়ম্থিত ভাগ্য নিয়ে, 

অসহায়ের মত আমার চির-জীবন ভেসে বেড়াতে হতো । আজ 

তাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞত1 জানাতে এসেছি । আর এসেছি 

আপনার আশীর্বাদ ও পত়মাশ্রয় পেতে ।” 

মহীপনারায়ণ ধরিয়া বসিলেন, বৃদ্ধ মন্থাত্মার কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা 

নিবেন! তাহার আশ্রিত হইয়া চালাইবেন গুরুভার রাজকার্ধ । 

গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন মহাত্মা, “একি কথ! তুমি বলছো, 

বেটা? আমি অরণ্যবাসী তপস্বী__দীক্ষাদানের ঝামেলায় কেন শুধু 

শুধু নিজেকে জড়াতে যাবো? তাছাড়া, বেটা, আমিক্ে! কখনো 

গৃহস্থ মানুষকে দীক্ষা দিইনে | আর তোমার মত রাজরাজড়া হচ্ছে 
প্রবৃত্তিমার্গের লোক--দীক্ষদান বিষয়ে আমি বড় রক্ষণশীল, প্রবীণ 

সাধুর সবাই এট৷ জানে |” 

কিন্তু মহীপনারায়ণকে এড়ানো বড় কঠিন। দিনের পর দ্রিন 

তিনি আদিতে থাকেন এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে। করুণকণ্টে 

মিনতি জানান, “প্রভূ, আপনার কৃপাঘন দিব্যদৃষ্টিই আমায় প্রতিষ্ঠিত 

করেছে রাজসিংহাসনে | সেই দিব্যদুষ্টির আশ্রয়ে থেকেই আমি 

চিরজীবন কাটিয়ে দিতে চাই। কুঁপা আমায় করতেই হবে, নতুবা 

আমার এ জীবন হয়ে যাবে ব্যর্৫থ।'”-_-বলিতে বলিতে অশ্রুজলে 

কিশোর মহারাজার বক্ষ প্লাবিত হয়। 

- কিন্তু মহাত্মার তাহাতে জক্ষেপ মাত্র নাই। প্রস্তরমুতির মত 

অটঙ অচল হইয়া বসিয়া থাকেন। এতকিছু মিনতি ও ক্রন্দন মনে 

তাহার কোন ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটায় না। 

প্রত্যাখ্যাত হুইয়। মহারাজ সেদিন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

২৬ 



কাচাজহ্ব স্বামা 

কিন্তু দীক্ষণ গ্রহণের সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন না । ভাবিঙ্গেন, 

বেশ তো, মহাত্বা যদি কিছুতেই দীক্ষ। দিতে রাঁজী ন1 হন, তবে 

তাহার মণ্ডলীর কোন বিখ্যাত সাধক, তাহারই কোন অন্তরঙ্গ প্রবীণ 

শিষ্যকে মহীপনারায়ণ বরণ করিবেন গুরুরূগে। 

অনুসন্ধানের ফলে জানা] গেল, এ মহাত্মার অশ্ঠতম শ্রেষ্ঠ শিশ্য 
হইতেছেন দণ্ডীম্বামী দেবীতীর্থ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবৈদান্তিক হিসাবে 

সারা উত্তর ভারতে এ সময তাহার প্রসিদ্ধি ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

বিস্ময়কর মেধা, প্রতিভা ও তর্কশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি । কিন্তু 

বি্ামদে মত্ত হইয়! এই শক্তিকে সদাই ব্যবহার করিতেন নিবিচারে। 
ন্ুযোগ পাইলেই বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও আচার্ধদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান 

করিতেন, অবলীলায় করিতেন তাদের ধরাশায়ী। ইহ! ছিল 

দণ্তীম্বামী দেবতীর্ঘের এক আমোঙজনক ব্যসন বিশেষ । 

দেবতীর্থ স্বামীর এই দ্বন্দ্প্রবণতার কথা ক্রমে গুরুমহারাজের 

কাণে গেল। একদিন তাহাকে নিজ সকাশে ডাকাইয়। আনিয়। 

বলিলেন, “দেবীতীর্থ, তুমি আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী হতে গিয়ে শেষটায় 

কি ভাকু বনে গেলে ? সাধুসম্তভ আর ভগবং-রসিক আচার্দের অনর্থক 

এভাবে ঘায়েল ক'রে যাচ্ছে! এযে মহাপাপ ।” 

সেইদিনই প্রিয় শিষ্যের জিহ্ব! কও্ডয়ন তিনি বন্ধ করিয়া! দিলেন । 

তীক্ষ ছুরি দিয়া নিজ হাতে তীহার জিহ্বার অগ্রভাগ করিলেন 

ছেদন! তারপর তাহাতে সংযোজিত করিয়] দিলেন কাষ্ঠনিমিত এক 
জিহ্বাংশ। দত্তীম্বামী দেবীতীর্থ সেই সময় হইতে সাধারণ্যে পরিচিত 

কইলেন কাণষ্ঠজিহব স্বামী নামে । তখন হইতে তিনি একেবারে 
নিশ্চুপ। কাহারো সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া তো দুরের কথা, 
একেবারে হইয়। গেলেন মৌন । ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন আপন 

তপন্যার গভীরে । মহাতাফিক বেদান্তীর ঘটিল অপরূপ রূপান্তর ! 
মহারাজ মহীপনারায়ণ অনেক ভাবিয়1 চিন্তিয়। অবশেষে সেদিন, 

ভা, লা, (৭)--১৭ হণ 
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ঠিক করিয়াছেন, এই কণ্ঠজিহব। শ্বামীকে ই তিনি গ্ররুরূপে বরণ করিবেন । 

তাই সেদিন.বড় আশ! করিয়। উপস্থিত হইলেন এই মৌনী আচার্ধের 

সকাশে । যাচ্ঞ। করিলেন তাহার কাছে মন্ত্রদীক্ষ। ও চরণাশ্রয় । 

কিন্তু তাহাকে রাজী কর! বড় সহজ কাজ নয়। মৌনী দণ্তীম্বামী 
ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়! লিখিয়! জানাইলেন--বহিরঙ্গ জীবনের 

সকল পাঁট তিনি উঠাইয়া দিয়াছেন, একান্তভাবে নিমগ্ন রহিয়াছেন 

নিজের অধ্যাত্মসাধনায় । তাই কাহারো। আচার্ধ হইবার মত মনোবৃত্তি 

ব! রুচি বর্তমানে তাহার নাই। 

কান্নায় ভাজিয়৷ পড়িলেন মহারাজ মহীপনারায়ণ। আকুল হইয়া 

জানাইলেন “প্রভু, আপনার গুরু মহারাজের কাছে আমি প্রত্যাখান 

হয়ে এসেছি । আপনি তার পুত্র-প্রতিম শি্ু। তাই এবার আমি সন্কল্ল 
করেছি-_হয় আপনার কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র লাভ ক'রবো, নয়তো 

গঙ্গাগর্ভে দেব এই পাপদেহ বিসর্জন |” 

এ কান্না ও আনি আর যেন থামিতে চায় না। 

কাষ্টজিহব স্বামীর অন্তর ক্রমে করুণার হইয়! উঠে। মহারাজকে 

শাস্ত করিয়া কথ। দেন, তাহাকে শিশ্তরূপে গ্রহণ করিবেন ।. 

কয়েক দিন পরের কথা। কাষ্ঠজিহব স্বামী সেদিন গুরুদেবের চরণ 
দর্শন করিতে আপিয়াছেন তীহার সেই অরণ্যবাসে। সাধনভজম 

সম্পর্কিত নির্দেশাদি নিবার পর শিবেদন করিলেন, কাশীর মহারাজ 
মহীপনা রাঁয়ণ বড় সজ্জ্রন | ভক্তও বটেন। তিনি কথা দিয়াছেন--রাজাকে 

দীক্ষ। দান করিবেন | এ বিষয়ে গুরুর অনুমতি ভিক্ষা তিনি চাঁন ! 

রোষভরে গণ্ভিয়া উঠিলেন বৃদ্ধ মহাত্বা। কহিলেন, “দেবতীর্থ! 

এ তুমি কি বলছে! ? শেষটায় দীক্ষা দেবে গৃহস্থকে _ ভোগবিলাসের 
পন্কে নিমজ্জিত এ রাজাকে ? সর্বভ্যাগী, নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসী হয়ে এ 

তোমার কি জঘন্য প্রবৃত্তি? এ দীক্ষা! দিলে তুমি পতিত হবে 1” 

কাণ্ঠজিহ স্বামী উত্তরে জানান, “প্রভ্, আপনার কথা সবই সত্যি। 
২৫৮ 
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কিন্তু রাজার আতি আর কান্না দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছিলে! 
আমি যে তীকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন তা রাখতে ন1 পারলে 
সত্যভঙ্গের দায়ে পড়বো । সে ষে এক মহাপাপ।” 

গুরু সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন, “বেশ তো, বেট1। কথ! তুমি যখন 
একবার দিয়েই ফেলেছো, তা৷ রক্ষা ক'রে11৮ 

এবার কাণ্ঠজিহব শ্বামী কীদিয়া পড়িলেন গুরুর চরণে । গৃহস্থকে, 
ভোগপরায়ণ রাজাকে মন্ত্র প্রদান করিয়! যে পাপ তিনি করিবেন, কি 
হইবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত? এ পাপ '্যালনের জন্য গুরু মহারাজ যে 

ব্যবস্থ। দিবেন তাই তিনি লইবেন মাথ! পাতিয়া। 
“রু মহারাজ খানিকটা কি যেন ভাবিয়] নিলেন । তারপর ধীরকণ্ে 

বলিলেন, “বেট দেবতীর্থ, রাজা মহীপনারায়ণকে দীক্ষাদানের পিছনে 

তোমার করুণ! ঠিকই রয়েছে। কিন্তু তার অন্তরালে আরে] রয়েছে 

তোমার মনের সুম্মম অং । আচার্ধ গিরির ইচ্ছা লুকিয়ে আছে অবচেতন 
মনের গোপন স্তরে । তার মুল এবার উত্পাটন ক'রে! প্রায়শ্চিত্তের 
ভেতর দিয়ে। সে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আমি দিচিছি। গলদেশে তোমার 

বেধে নাও--এক কাষ্ঠফলক ! তাতে লিখে নাও--'আপলোগ হমসে 
শুন লিজিয়ে__ দণ্তীস্বামী দেবতীর্থ পতিত হ্যায়।' কাশীধামের বত মঠ 

মন্দির, পন্থ ও আখড়। আছে, সব স্থানে গিয়ে দাঁড়াও দীনবেশে এবং 

গল লগ্নিকৃতবাস হয়ে। সবার সামনে তোমার পাপ-কাহিনী প্রকাশিত 

হোক আর স্থালন হোক সে পাপের ।” 

বরাণসীর রাজপথে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, মন্দিরে ও সভাগুহে সেদিন 

দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । | 

দু্ধ তক শুর, মহাবেদাস্তী দেবতীর্ঘ শ্বামীর জিহবা কর্তন করিয়া, 
তাহাতে কাষ্ঠজিহবা সংযোজিত করিয়াও তাহার গুরুমহারাজ ক্ষান্ত হন 
নাই। আজ আবার তীহাকে পাঠাইতেছেন-_ প্রকাশ্যে তার 
পাতিত্যের কথা ঘেষণা করিতে । 

সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ, প্রতাপবান কাশীরাজের গুরু, কাষ্ঠজিহব 
৫৯ 



ভারতের সাধক 

স্বামীর আজ একি দুর্দশ। ! সবাই বলাবলি করিতে থাকে, কি তাহার 

এমন গুরুতর অপরাধ ? 

কাশীর দণ্ডাসমাজ ও সাধু-সম্তদের সম্মুখে কাষ্ঠজিহব স্বামীর এই 

প্রায়শ্চিত্ত সেদিন উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিল সম্ন্যাসধর্মের নিক্ষলঙ্ক, 

ত্যাগপৃত, মহান আদর্শ । 
কি তাহার পাপ ও কলঙ্ক ? না, দণ্তীম্বামী হইয়া ও সর্ব মায়ামোহ 

ছিল্প করার সঙ্কল্ল গ্রহণ কর! সত্বেও গৃহীকে, ভোগী রাজাকে, দিয়াছেন 

তিনি দীক্ষামন্ত্র। ফলে ঘটিয়াছে চরম পাতিত্য দোষ। 

সেদিন তীহার নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করিয়! কাষ্ঠজিহব স্ব/মী 

যুক্তকরে দাড়াইলেন আসিয়া গুরুর সমীপে । 

গম্ভীর কঠে গুরু বলিলেন -_“বেটা, পাপ শ্থালনের জন্য যা তুমি 

করলে, তাতে শুধু ঘে তোমারই উপকার হবে তা নয়, দণ্তীসমাজেরও 

সামনে দীর্ঘ দিন উভ্ভটীন থাকবে সন্ন্যাসের পবিত্র পতাকা । ভ্টাদর্শ 

মতিরা থাকবে সশঙ্কিত হয়ে, শির নত ক'রে । কিন্তু বেটা, তোমার 

প্রায়শ্চিত্ত ঘে পূর্ণ হতে আরো! একটু বাকী আছে। 

আবার কোন্ নৃতন প্রায়শ্চিন্তের কথা গুরু বঙ্গিতে চাঁহিতেছেন ? 

কাঠজিহবা ব্বামী চিন্তিত হইয়া তাকান তাহার দিকে । 

, প্রশান্ত কণে বৃদ্ধ মহাতআ। কহেন, “বেটা, কাষ্ঠকলক গলায় বেঁধে 

তুমি ঘুরেছ সারা! বারাণসীর পথে ঘাটে মন্দিরে । কিন্তু এ ফল্ক- 

লেখাতে শিগীরই জনমন থেকে মুছে যাবে। সে লেখাকে আরো! 

দীর্ঘস্থায়ী ক'রে দাঁও তুমি । বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রীস্তর নিমিত দ্বারে 

তা উত্ুকীর্ণ ক'রে রাখো ” 

এবার দণ্তীম্বামী ধীরপদে আসিয়। দাড়াইলেন বিশ্বনাথ মন্দিরের 

তোঁরণের সম্মুখে । হাতে তাহার একটি তীক্ষ ছেনী। নিজের পাতিত্যের 

স্বীকৃতি, জ্টাদর্শের কলঙ্কময় কথ! এই ছেনীর অগ্রভাগ দিয়া খোদাই 

করিয়। দিলেন পাষাণ প্রাচীরের গায়ে। লিখিলেন--“দেবতীর্থ নামে 

দণ্তী পতিত, হায় ।” 

২৩৩ 



কাষ্ঠজিহব স্বামী 

কালের দীর্ঘ ব্যবধান রচিত হইয়াছে কিন্তু আজো মন্দিরের লক্ষ লক্ষ 

দর্শনার্থী কৌতৃহুল ও অনুসন্ধিতসা নিয়! দেখিয়া যান প্রায়শ্চিন্তকামী 
এই আচার্ষের হস্তলেখা । ফটকের প্রবেশ দ্বারের বা দিকের পাষাণ 

প্রাচীরে, সাড়ে ছয় ফুট উ'চুতে, দেব নাগরী অক্ষরের এঁ এঁতিহাসিক 
লেখাটি অগণিভ মানুষের মনে আজিও তোলে আলোড়ন। ব্রহ্মচারী, 
সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মাভ্যাসী যে কোন সাধকের মনে নৃতন করিয়৷ জাগাইয়! 
তোলে ভারতীয় অঙ্ন্যাসধর্ম ও অধ্যাত্মজীবনের শুচিশুভ্র মহান আদর্শ । 

ত্১ 



সম্ভব, 
দারুময় ব্রহ্মবিগ্রহ গ্রীঞ্জগল্নাথকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া! উঠিয়াছে 

মহাঁধাম পুরীক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরিয়ু। ভারতের সর্ব অঞ্চল হইতে এখানে 
সমাগত হইতেছে তীর্ঘকামী মানুষের দল। ই'হাদের মধ্যে যেমনি 

আছেন ধর্মপ্রাণ ভক্ত গৃহস্থ, তেমনি রহিয়াছেন অর্বত্যাগী সাধু-স্্যাসী 
ও সিদ্ধ মহাত্মাগণ। সমুদ্রে লাম তর্পণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া! সবাই 

আগাইয়। চলেন নিজ নিজ পরিব্রাজনের পথে । 

পুরী-তীর্ঘের নান] স্থানে ছড়াইয়! রহিয়াছে অজশ্র মঠ-মন্দির, আশ্রম 

সাধনগীঠ। গির্ণারী-বস্তার নিভৃতে নাঙ্গাবাবা মহারাজের আশ্রমটি 
ইহাদের মধ্যে শ্বল্পখ্যাত ও অনাড়ম্বর , কিন্তু এটি যে অনন্যাসাধারণ 
তাহাতে কোঁন সন্দেহ নাই। 

লোকনাথ-শিবের আস্তানার সন্নিকটে অবশ্থিত এই গির্ণারী-বস্ত। 

তাল-তামাল-নারকেল বীথির নীচ দিয়া জনহীন জং গ্রামপথে 

আপনি আগাইয়। চলুন, অদূরে সম্মুখে নয়নপথে পতিত হইবে নাতিবৃহৎ 
এক বালিয়াড়ীর টিৰি | 

দেখিতে নিতান্ত সাধারণ হইলেও দেহাতি স্থানীয় লোকেরা আজে! 
এই টিবির প্রাচীন মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন 

করে। পৌরাণিক যুগের পুণ্যময় এঁতিহ নাকি বহন করিতেছে এই 
বালিয়াড়ী। দেবাদেশ পাইয়! রাজ ইন্দ্ত্য্ম যখন নীলাচল-নাথকে 
বালুকান্তপ হইতে উদ্ধার করেন, তখন ভূ-গর্ভ খননের বালুরাশির 
কিছুট! পতিত হয় এই গির্ণারী বস্তায়। এই টিবিটি তাই তাহাদের 

চোখে এক অসামান্য, পরম পবিজ্র বন্ত। 

গং 



নাঙ্গাবাব! 

বালিয়াড়ীর উপরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর আশ্রম। এই 
আশ্রমের একটি কক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক 
নাজাবাবা। জটাজুট-সমন্বিত মহাকায় সন্স্যাসী একেৰারে দিগন্থর । 
আজানুলম্থিত বাহুদ্ধয় হাটুর উপর স্থাপন করিয়া, ব্যাত্রচর্মের উপর, 
স্থধাসনে তিনি ধ্যানস্থ । উপবিষ্ট দেহের উচ্চতা, আর একটি দণ্ডায়মান 
মানুষের উচ্চতায় বেশী পার্থক্য নাই। 

অদৈত বেদান্তসিদ্ধির এক মূর্ত বিগ্রহ এই ভীমকায় কঠোরী সন্ন্যাসী, 
মায়াপাশবদ্ধ জীবের সম্মুখে যেন এক জীবন্ত মোহমুদ্গগর | 

বাবা ও তীহাার ছুই তিনটি সেবকভক্ত ছাড়া স্থায়ীভাবে আশ্রমে 

আর কেউ বাস করে না। দর্শনকামী অভ্যাগতের সংখ্যায় অল্প । 
ভীমদর্শন, স্বল্পভাষী, শুদ্ধ জ্ঞানবাদী এই মহাপুরুষের সম্মুখে কতক্ষণই 
বাথাকা যায়? তবুও যর্দি কেহ কোন সঙ্কল্প নিয়! কক্ষের মেজেতে 

বসিয়। থাকে, মৃহ্ম্বরে বাবা বলিয়া উঠেন, “হাহা, দর্শন হো! গিয়া, 
আভি চলা যাও। সহরমে যা*কর্ মন্দির-উন্দির দেখো ।” 

তত্রাচ কেহ আঙন চাপিয়! বসিয়! থাকিলে তাহার জন্য হয় মহা- 

পুরুষের অন্য রকমের ব্যবস্থা ৷ সেবক-সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ শ্বামীকে এবার 

তিনি গুরুগন্ভীর গলায় আহ্বান করেন, কহেন “জ্ঞান।, ব্রঙগজ্ঞানকে। 

কিতাব লে আও ।” 

আদেশ শিরোধার্য করিয়! জ্ঞানানন্দ্র পাঠ শুরু করেন বেদান্ত ব1 

পঞ্চদশী। গুক্ষ তত্ববিচার শুরু হইতেই অবাঞ্ছিত দর্শনার্থীরা ধীরে 
ধীরে বাবার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়ে। 

আপাত গুক্ক এই জ্ঞানতাঁপসের মধ্যেই আবার এক এক সময়ে 
ফুটিয়াঁউঠে অপুর্ব করুণাঘন রূপ | উপযুক্ত আধার ও ত্যাগ-বৈরাগ্যবান 
মুমৃক্ষুর দর্শন পাওয়া মাত্রেই বাবা যেন কৃপা বর্ষণের জদ্য উদ্মুখ হুইয়া 
উঠেন । | 

পুরীধামের শ্বশান, সমুদ্র সৈকত ও গির্ণারী-বস্তার এই ক্ষুত্র আশ্রম, 
সবগুলি স্থান মিলাইয়া নাজাবাব। মহারাজ এ অঞ্চলে অবস্থান করিয়। 

ইভও 



ভারতের সাধক 

গিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ বসর । এই সময়ে বাবাকে দর্শনের সৌভাগ্য 

ধীহাদের হয়, তাহারা সবাই এক বাক্যে বলিয়াছেন-_-অর্ধ শতাব্দীর 

ব্যবধানেও এই মহাপুরুষের চেহারার তেমন বিশেষ কিছু পার্থক্য বা 
পরিবর্তন তাহার! লক্ষ্য করেন নাই। 

স্থানীয় সাধু সমাজের বিভিন্নপন্থী সাধকের+-_বেদান্তী, যোগী, 
তান্ত্রিক, বৈষ্ণব--যে দলই হোক ন1 কেন, নাঙ্গাবাবার সম্বন্ধে সবাই 
পোষণ করিতেন অসাধারণ শ্রদ্ধ!। ] 

উচ্চ কোটির অভ্যাগত সাধু মহাত্মাদের আগমন পুরীতে প্রতি 
বতসর কম দেখা যায় না। দল মত. নিবিশেষে ইহাদের সবাই 

নাঙ্জাবাবার প্রতি সন্্রম দেখাইতে ব্যগ্র হইতেন। 

কিন্তু স্থানীয় বা বহিরাগতদের কেহই ৰাবার প্রকৃত পরিচয় তেমন 

ভ্তাত ছিলেন না। নিজে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মগোপনশীল, 

পূর্বাশ্রম বা, বর্তমানের তথ্য উদঘাটনে কোনদিনই তিনি আগাইয়া 
আসেন নাই। 

সাধক ও গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে তাই নাঙ্গাবাবা সম্পর্কে সদাই শোন! 
বাইত চাপা গুপ্জনময় প্রশ্ন । কে এই মহা শক্তিধর সন্ন্যাসী? কোথায় 

তাহার পুরাশ্রম? গুরুকরণ কোথায়? কোন সাধনপথ অনুসরণ 

করিয়া! হইয়াছেন তিনি আপগ্কাম ' কোন্ কোন্ ভাগ্যবান সাধক 

হইয়াছেন তাহার কৃপাধন্য ? বনুজনের ওৎন্ুক্য সত্বেও এসব প্রশ্নের 

জবাব মিলে নাই। 

কিন্তু বিধির বিধানে সে-বার এক অপূর্ব যোগাযোগ ঘটে এবং 

ইহার ফলে বাবার সম্বন্ধীয় তথ্য কিছুট প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

১৯৪৯ সালের শরগুকাল। পুরীধামে সে-বার এক ব্রন্ষাবিদ্বরিষ্ঠ 
মহ!ঘোগীর আগমন ঘটে। প্রসঙ্ক্রেমে সেদিন নাঙ্গাবাব] সম্বন্ধে অস্যরজ 
ভক্তমহলে তিনি বলিয়! ফেলেন, “এই মহাত্মার প্রকৃত খবর তোমরা 

কিজান্বে? অ্বৈত সাধনার উচ্চ শিখরে সদ] রয়েছেন সমাসীন | 
৬৪ 



নাঙলাবাবা 

অধ্যাত্যু সিদ্ধির যেন এক মৈনাক পর্বত । বিরাট পর্বত-_কিন্তু মৈনাকের 
মতই জলের নীচে লুকিয়ে আছেন-_সহজে তীর মনাত্য্যের পরিমাপ 
করা কঠিন, ম্বরূপ বুঝে ওঠা আরে! কঠিন |" | 

চুপ করিয়৷ থাকিয়। যোগীরাজ আবার কহিলেন, “আর একটা কথ 
তোমরা জেনে রাখো--এই নাজাবাবার দেহ পাঞ্জাবী দেহ, আর ইনিই 
হচ্ছেন ইতিহাস-খ্যাত মহাবেদান্তী-_তোতাপুরী মহারাজ । দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন কৃপা ক'রে ।” 

অন্তরঙ্গ ভক্তের]! তো! একথা শুনিয়ু। বিস্ময়ে স্তস্তিত। সমস্বরে 
তাহারা বলিয়া উঠেন, “আজ্ঞে তাহলে এই মহাত্সার বয়স কত? 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তোতাপুরীজীর সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৬২ সালে। তখন 
পুরী মহারাজের বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি ছিল। কারণ 
রামকৃষ্ণ'জীবনীকারীরা! বলেছেন তোতাপুরীজী প্রায় চল্লিশ বংসর 
অদ্বৈত বেদান্তের কঠোর সাধনা করেছিলেন। নাঙ্গাবাবাই ঘদি 
তোতাপুরী, তবে তার বয়স এখন নিশ্চয়ই দেড়শ' বংসর |” 

“আরে বেশী প্রায় আড়াই শ' বসর বয়স এঁর হবে ।” 
“বর্তমান যুগে এই আযুক্ধালের কথ! আমর। ভাবতেই পারিনে ।” 
“তা, আশ্চর্য হবার কি আছে? এর মত বিরাট মহাপুরুষ ঘোগ 

ও বেদাস্তে পারঙজম, শক্তিধর মহাত্মা হিমাচলের নীচে কমই রয়েছেন | 
ইচ্ছে হলে এর! দেহের ক্ষয়ক্ষতি ও পরিণতিকে স্তস্তিত ক'রে 
হ-পাঁচশে। বংসর বেঁচে থাকবেন, এট। এমন কি অসম্ভব কথ! ?” 

একজন সেবক প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু, আপনি যা বল্লেন তা চরম 
সঙা সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে--তোতাপুর্রী মহারাজ 
জীবন্ত রয়েছেন, আর এই শ্রদ্ধের পরমগ্ডরুর কোন সন্ধান রামকৃষ 

মঞ্লীর সাধকের! জানেন না।" 

“পুরী মহারাজ নিজেই ইচ্ছে ক'রে অতীত, জীবনের সব অধ্যায়কে 
জনস্মৃতি থেকে বিধুপ্ত ক'রে দিয়েছেন। কাজেই, কারুর সাধ্য নেই 
যে তার সম্বন্ধে অনুসন্ধিংহ হয়, বা তাকে খুঁজে বার করে।” 

১৬. 



ভারতের সাধক 

যোগীরাজ অতঃপর প্রসঙ্গান্তরে চলিয়। যান এবং ভক্তদের বাধ্য 
হইয়! নিরস্ত হইতে হয়। 

শাঙ্গাবাবা মহারাজের বয়স সম্পর্কে আর একটি সাক্ষ্য প্রমাণ এখানে 
উল্লেথনীয়। ১৯৬০ সালে কাশীর সন্নিহিত বনপুরওয়াস্থিত ব্রহ্মবিদ্ 
সাধক বীতরাগ-বাবার সহিত লেখকের দীর্ঘকাল ব্যাপী নান আলোচন! 
হয়। সেই সময়ে নিজ জীবনের কথা প্রসঙ্গে বীতরাগজী নাঙ্গাবাবা 
সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ অভিগু্তার কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 
আমারা ঘখন সতের আঠারে বংসরের নবীন সাধক, নাঙ্গাবাবা তখন 
বয়সে প্রাচীন এবং কাশীর উচ্চশ্রেণীর মহা ত্মার! সবাই তাঁকে খুব সম্মান 
করতেন। তথনি শুনেছি তার শরীর ছিল পাঞ্জাবী । কাশীতে থাকতে 
তিনি অবস্থান করতেন দূর শহরতলীতে এবং মাঝে মাঝে নৌকাযোগে 
সেখান থেকে আমাদের গুরুর আশ্রমে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন । 
সে সময়েও তিনি নালা! ছিলেন, বিরাটকায় এই শক্তিমান মহাত্বার 
পাশে আমরা ঘোরাফেরা করতাম, ওৎস্থকাযভরে নিমিমেষে তীর সবকিছু 
জক্ষ্য করভাম।” 

বীতরাগ বাবা উপরোক্ত কথাগুলি লেখককে বলেন ১৯৬০ সালে। 
কাশীর প্রাচীন এবং প্রত্যক্ষদর্শী লোকদের কাছে শুনিয়াছি, তখন 
তাহার বয়স ছিল ১৯০ বশসর। এই ১৯০ বৎসরের বৃদ্ধ তাহার 
যৌবনোদুগমে যে পুর্ণ বয়স্ক মহাত্মা নাজাবাবাকে দর্শন করিতেন, বর্তমানে 
তাহার বয়স আড়াই শত বংসর বলা হইলে কিছ্ময়ের কিছু নাই। 

নাঙ্গাবাবার পরিচয় সম্পর্কে যোগীরাজ সেদিন যে সংরাদটি প্রকাশ 
করিলেন তাহ! বড় চাঞ্চল্যকর । অন্তরজ মহলে ইহ নিয়া চাপা গুন 
চলিল বেশ কিছুদ্দিন ধরিয়!। শ্রীক্ষেত্রে তপস্তারত কয়েকজন উচ্চকোটির 
মহাত্মা এবং নাঙ্গাবাবার বিশিষ্ট ভক্তদের কাণেও এ কথা পৌঁছিতে, 
বিলম্ব হইল না। 

আশ্রম-কক্ষের বেদান্ত পাঠ ও ব্যখ্যা সেদিন জবেমাত্র সাক্গ হইয়াছে । 
১২৬ 



নাঙাবাব। 

ন্নেহপুণ দৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকাইয়। বাবা কহিলেন, “হমাব! 

একঠো বাহ তুমূলোক হরবখৎ্ড ইয়াদ রাখো । বেদাস্তকণ বিচার হ্যায় 

সব.সে বড়িয়া সাধন । কলিধুগকো লিয়ে ইয়ে সাধন বহুৎ উপযোগী 
হায় বেদাস্ত এক অচ্ছিওয়াল! সেতু। ইসকে। উপর দেকে এক 

চুটিভি দদী পার হোনে সকৃত1।” 
অর্থাৎ আমার একটা কথা তোমার] সব সময়ে স্মরণ রেখো 

সকল সাধনার ভেতর বেদান্ত বিচার আত্মধ্যানের সাধন! হচ্ছে শ্রেষ্ঠ । 

আর কলিযুগের মানুষের জন্য তো এ সাধন সব চাইতে বেশী উপযোগী? 

প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত হচ্ছে একটি চমণ্কার সেতু, মানুষ-তো৷ দুরের কথা 

পি'পড়েও এর ওপর দিয়ে ভবনদী পার হতে পারে। 

একটি ভক্ত সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “বাবা আধুনিক কালে 

বেদান্তে কিন্ত সৰ চাইতে বড় অবদান রেখে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ।” 

“ই1 হা, উহ বেদান্ত কে। প্রচারমে এক বড়া কর্মী থে” 
বিস্ময়ভরা কণ্ে & ভক্তটি কহিলেন, “সে কি বাবা, এ কথা বললে 

চলবে কেন? স্বামীজী সিকাগে ধর্মসম্মেলনে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানীগুণীর সামনে বেদান্তের জয়ধ্জা। উড়িয়েছেন, পশ্চিম দেশের 

মাটিতে বেদান্তের বীজ বপন করে গেছেন । এ যে এক বিরাট কাঙ্জ ?” 

শ্মিতহাস্তে বাব! মন্তব্য করিলেন, “লেকিন উহ কর্মকা বীজসে পেড় 

কয়ঠে! ভুয়া, বাতাও। আত্মজ্ঞানক1 লেকচার দেনেসে ক্যা জরুরৎ 
হায়? অওর উহ্ লেকচার স্থননেসে ভক্তয়েশকো আত্মজ্ঞান ক্যায়ষে 

হো জায়গা, ইয়েভি মুঝে সমঝায় দাও 1” 
“তা বাবা, আপনি যাই বলুন, স্বামীজী এক বিরাট কীতি রেখে 

গেছেন । তাছাড়া, তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ? তিনিও তে৷ এক বিশ্বখ্যাত 

মহাসাধক | অধ্যাতুসাধনার উচ্চতম চুড়ায় ছিলেন অধিষ্ঠিত ।” 
“হা হা, উহ দেবী কালীকো! শ্রেষ্ঠ ভক্ত থে ।” 
কলিকাতার এক বিশিষ্ঠ ভক্কুপাশেই উপবিষ্ট ছিলেন । নাঙ্জাবাবাই 

মহাবেদাস্তী তোতাপুরীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাহারই নিকট দীক্ষা 
হ্গ্ঞ 



ভারতের সাধক 

নিয়াছেন, এ কথা তিনি শুনিয়াছেন। মনে কৌতৃহল্লের অন্ত নাই। 
প্রসঙগকথার স্বষোগ নিষা সোজান্তরজি প্রশ্ন কর] গুরু করিলেন-_ 

“আচ্ছা, বাবা আপনি কলকাতায় গিয়েছেন ? দক্ষিণেশ্বর চেনেন ? 
সেখানে থেকেছেন কখনো! ?” 

উত্তরে বাবা কহিলেন, “সাগরভীর্ঘথকা রান্তেসে কয় দফে তো ময় 
কলকত্তা গিয়া রহা। দক্ষিণেশ্বরমে ভি একদফে ঠার রছে। থে |” 

“বাবা, আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্যাস দীক্ষা দিয়াছিলেন ? দয়া 
করে কথাটা ভেঙ্গে বলুন তে11, 

“এঁছা তো অওর্ গুহস্থকে। মণ্যায় দীক্ষা দিয়া হায়। লেকিন 
সন্ন্যাস কিস্কো দিয়! বাতাও।” 

ভক্তটি পুনরায় প্রশ্ন করার উদ্যোগ টিউন নালাবাবা মহারাজ 
তিরক্কারের স্বরে কহিলেন, “ইয়ে, খবর মিলনেসে তুঁমহারা কেয়া 
ফাদ” বাতাও। ব্রহ্মাজ্ঞান তুমকে! মিল্ জায়গী ?” 

বাবার এই কঠোর মনোভাব দেখিয়া কৌতুহলী ভক্তের! চুপ 
করিয়া গেলেন। আলোচনার গন্তি এবার আত্জ্ঞান সম্পর্কিত নানা 
প্রশ্নের দিকে ধাবিত হইল । 

কলিকাতায় করেকজনের মুখে নাজাবাৰার সাধন- এশ্বর্ষের খ্যাতি 
শুনিয়া! এক ভক্ত সাধক তীহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে বাবার সঙ্গে তাহার একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়। উঠিল। 
আশ্রমে অবস্থান করিয়া! রোজ দুই বেল! তিনি বাবার উপদেশামথত 
পান করেন, আর শ্রবণ করেন বেদান্তের ভাষ্য। দিন বেশ আনন্দেই 
কাটিয়া যাইতেছে। 

একদিন এ ভুক্তটি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন-_ 
“বাবা আপনার সম্বন্ধে কাণাঘুষায় তো! কত কথাই শুনি। আচ্ছা, 
বলুন তো আপনিই কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধনার গুরু-_ 
তোতাপুরী মহারাজ ?% 

বাবার মুখমগ্ডুলে কিন্তু কোন ভাববৈলক্ষণ্যই দেখা গেল ন1। 
ক৬িচ 



নাঙ্জাবাব! 

ক্ষণকাল ঢুপ করিয়, থাকিয়া! কহিলেন, ''হারে, ইয়ে ছোটিসে বাশ 
স্থননেকে লিয়ে তুম কলকাত্তাসে ইত্নি কষ্ট, কর্কে আয়ে! হো৷। ইস্ 
খবর মিল্নেসে তুমরাহী কুছ ফয়দ! হোগ! ?” 

আশ্রমের বিশিষ্ট উড়িয়া! ভক্ত ভজুবাবু, বর্তমানের স্বামী শঙ্করানন্দ, 
বড় উদ্ভোগী ও কর্মনিষট ব্যক্তি । একবার অপর কয়েকটি ভক্তের সহিত 
মিলিত হইয়। তিনি স্থির করিলেন, বাবার একটি পুর্ণাজ জীবনী সঙ্কলন 
করিতে হইবে । বাবা তাহার স্থদীর্থ জীবনের বিগত অধ্যায়গুলিকে 
বিস্মৃতির অতলে নিমজ্মিত রাখিয়াছেন। মোটামুটি তথ্যাদি তাহার মখ 
হইতে জানিতে পাবিলে বড় স্থবিধা হয়| সাহস সঞ্চয় করিয়। বাবার 
নিকট এ প্রস্তাব তাহার! পাড়িলেন। ' বাবার গুরু গম্ভীর কণ্ঠের উত্তর 
শোনা গেল, “হ-হা, হমকো তুমলোক জীব সমঝো তে। জীবনী লিখে', 
কোই হরজ! নেই।” 

আত্মজ্ঞানের আলোকস্তস্তরূপে যিনি সদা দীপ্যমান, শিবন্বে যিনি 

চির প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে জীবজ্ঞান করা এবং তাহার জীব-জীবনের তথ্য 
সম্কলন করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতাই নাই-_-একথাই তিনি সংক্ষেপে 

বুঝাইয়। দিলেন । 
আত্মজ্ানী মহাসাধকের মুখে সেদিন এ উক্তিটি শুনিয়া ভক্তদের 

ঠ৩ন্ঠোদয় হইল। তাহার উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মবিধ মহাত্মাদের 

লৌকিক জীবনের সত্যকার ইতিবৃত্ত রচন| করা সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু 
থাটি ও প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের অভিজ্ঞতা হইতে অলৌকিক ও করুণাঘন 
রূপের একটা রেখাচিত্র অঙ্কন করা। 

, একবার কোন ভক্ত লঘু হাস্তপরিহাসের জ্ুযোগে নাঙ্গাবাবাকে 

জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা বাবা, কত লোক আপনার সম্বন্ধে বিশ্বস্ত 
অবিশ্বান্ত কত কথাই বলে; সে যাই হোক্, আমার একটা তীব্র 
কৌতুংল হয়েছে আপনার সঠিক বয়স জানতে। দয়া করে বলুন তো-_ 
আপনার বয়স কত? 

বাব! গম্ভীরভাবে মাথা নাঁড়িয়া উত্তর দিলেন, “আত্মজ্ঞানী সাধককো 
২৬৬. 
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জনম মরণ কুছ, হ্যায়? হুমারা ভো৷ জনমই নেহি ভ্ুয়!। উমর ক্যায়সে 
বাতায়েজে ?” 

চল্লিস বসরেরও অঁধিক কাল গির্ণারী-বস্তার এই আশ্রমে নাজা- 

বাব! বাস করিয়। গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে নিভৃতি-প্রয়াসী মহাত্ম। 

কোনদিনই তাহার আশে পাশে ভীড় জমিতে দেন নাই। গুটিকয়েক 

সাধক সন্ন্যাসী নিয়া আত্ধ্যানে রহিয়াছেন সদা নিমগ্ন । 

নাঙ্গা বাবার একান্ত-সেবক ও আশ্রমের প্রাণম্বরূপ ছিলেন স্বামী 

জ্ঞানানন্দ। ঘরসংসার ও আত্মপরিজন সব ছাড়িয়া বাবার সেবাকেই 

তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন তাহার সাধনার অঙ্গরূপে | তিনি বলিয়াছেন £ 
আশ্রমে অতিথি হিসাবে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন নানাধরণের 

সাধু সম্তের দল । ইহাদের মধ্যে দশনামী সন্ন্যাসী যেমন থাঁকিত তেমনি 
দ্রেখা যাইত উদাসী কবীরপন্থী প্রভৃতি সাধকদের। উপ্তর ভারতের 
সাধুর ধেমন আসিয়। জুটিতেন তেমনি আসিতেন অন্ধ, তামিল ও 
কেরালার সাধুগণ | বিন্ময়ের বিষয়, বাব! সকলেরই সঙ্গে কথাবার্তা 

বলিতেন তীহাদ্দেরই মাতৃভাষায় । ইহ1 হইতে বুঝা যাইত, দীর্ঘ 

পরিব্রাজক জীবনে সারা ভারত ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন এবং এ সময়ে 

কতকগুলি ভাষাও তিনি সম্পূর্ণরূপে করিয়াছেন আয়ত্ত। 
অতিথিদের আদর আপ্যায়নেও বাবার কোন তারতম্য ছিলনা। 

নিজে ছিলেন বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী কিন্তু উচ্চ কোটির অবৈদাস্তিক সাধু 
সন্তের সহিত মিলনে উৎসাহের অভাব কোনদিন দেখ যায় নাই। 

নাজ। বাবার প্রথম জীবনের শিষ্যদের কাহাকেও স্বামী জ্বানানন্দ 

এই আশ্রমে আসিতে বা অবস্থান করিতে দেখেন নাই। 

বাবা প্রয়োজন বোধে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস কিছু সংখ্যক সাধনকর্মীদের 

দিয়াছেন বটে কিন্ত সাধনপথে একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়! দিবার পর আর 
কোন বাহিক যোগসূত্র তাহাদের সহিত রক্ষা করেন নাই। শক্তিধর 

শুরুর একটু স্পর্শ, একটু কৃপাই হয়তো! ছিল এ নবীন সাধকদের পক্ষে 
২৭৬ 
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যথেষ্ট । অথব! মায়ামোহ-নিমুক্ত আত্মজ্ঞানী এই মহাসম্যাসী নিজ 
শিষ্যদের সম্পর্কেও বুঝি ছিলেন নিলিণু ও নিরাসক্ত। 

পঞ্চাশ বশসরেরও অধিককাল নাঙ্জাবাবা মহারাজ পুরী অঞ্চলে 
বাস করিয়। গিয়াছেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ সাধক লেখককে 
বলিয়াছেন,_এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাবা মহারাজের একই চেহারা 

বরাবর তাহার! দেখিয়াছেন, এই বিরাট পুরুষের দেহরেখায় বয়োবৃদ্ধির 

কোন চিহ্ন ফুটিয়া উঠে নাই। 

পুরী তীর্থবাসের গোড়ার দিকটায় নাঙ্গাবাবা অবস্থান করিতেন 

সাগরসৈকতস্থিত শ্মশানের এক প্রান্তে । উলগ, স্থগম্ভীর মহাপুরুষ 
প্রায়ই থাকিতেন আপন মনে ধ্যানস্থ ও সমাহিত | এ সময়ে ছুই চাৰিটি 

স্থানীয় ভক্ত তাহার সেবা যত্বের ভার নিয়াছিলেন। 

সারাদিন ধ্যানস্থ থাকিয়া! অপরান্তে বাব! এক সের ছুধ ও দুইটি 

ডাখ আহার্যরূপে গ্রহণ করেন। মধুসুদন গোয়ালার কুটির শ্মশীনের 
কাছেই। প্রত্যহ বিকাল হইলে এক ভাঁড় দুধ নিয়! ভক্তিভরে বাবার 
সনীপে সে উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে বালক পুত্র বংশীধর | বাবার জন্য 

রোজ সে এক জোড়া গন্ধপুস্পের মাল। আনাম্ন করে, সযত্তে তাহার 

গলায় পরাইয়! দিয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানায় । 
বালক বংশীধর জন্মান্ধ। দরিদ্র হইলেও মধুসূদন গোয়াল! পুত্রের 

চক্ষুর চিকিৎসার জন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই। কিন্তু সব চেষ্টাই হইয়াছে 

ব্যর্থ। ডাক্তারেরা শেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন- দৃষ্টিশক্তি পাইবার 
তাহার আর কোন আশ। নাই। ৃ 

বংশীধর রোজই নাঙ্াবাবার সকাশে উপস্থিত হয় এবং মহাপুরুষ 
ত|হাকে আশীর্বাদজ্ঞাপনও করেন ।কিম্ক অধিকাংশ সময়ে নিমীলিতনেত্র 

থাকায় বাবার দৃষ্টি তাহার চক্ষু ছুইটির উপর পড়ে নাই। সেদিন মধুসুদন 
পুত্রকে শিখাইয়। দিয়াছে, বাবাকে মাল! ও প্রণাম নিবেদন করিয়াই সে 

যেন তাহার অন্ধত্বের কথা জানায়, প্রার্থনা করে আরোগ্য লাভের জন্য। 
৭১ 
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সেদিন অপরাহ্তে পিতার নিদেশিক্রমে বংশীধর.তাহাই করিল। 

আর্তক্ে কাদিয়। কহিল, “বাবা,আমি জম্মান্ধ,আমি বড় দুঃখী । আপনি 
স্বয়ং ভগবান--আপনি একবার চোখ মেলে আমার দুদশ। দেখুন, 

আমায় কূপ করুন। আপনি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।” 

নাঙ্গাবাব। চোখ মেলিয়] চাহিলেন। মনের দুয়ার সে সময়ে 

সৌভাগ্যক্রমে খোল। ছিল । ক্রন্দনরত বংশীধরের অন্ধ নয়ন দুটির দ্রিকে 

তাকাইতেই করুণায় বিগলিত হইয্বা গেলেন। ব্যাকুল কণ্টে মহাপুরুষ 
বলিয়। উঠিলেন, “ই।রে, তুম জাথ তো! খুলো৷। দেখো, আভিসে তুম 
অন্ধ। নহি, পুরা দৃষ্টি তুমহারা জাখমে আ৷ গয়া 1” 

*ছ্য| বাবা, তাইতো তাইতে1 !1”-- বিস্ময়ে আনন্দে বংশীধর চীৎকার 

করিয়া! উঠে । দুই চোখে তাহার ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু, আর বলিতেছে 

_ “কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! বা কিছু দেখছি সবই অপূর্ব স্থন্দর !» 
জন্মান্ধ বংশীধরের এ আনন্দ কোন চক্ষুক্মানেরই উপলব্ধিতে 

আসিবেন]। চির অন্ধকারের যবনিকা! টুটিয়া সূর্বালোকের কমল ফুটিয়া 
উঠ্ঠিয়াছে তাহার ছুই নয়নে । মহাকাশের নিঃসীম বিস্তার, নীল 

দিগন্তের হাতছানি, আর সাগর উমির ছন্দোময় নৃত্য তাহার সম্মুখে 

স্ত্তি করিয়াছে নৃতন মায়াময় পৃথিবী | 
বংশীধর আনন্দে কখনে! হাসিতেছে, কখনে। কাদিতেছে | কখনো 

ব। নাঙ্জাবাবার চরণতলে পাঁড়ঘ! দিতেছে গড়াগড়ি । 

এই অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া মধুসূদন গোয়াল 

করজোড়ে অবাক বিন্ময়ে স্তব্ধ হইয়! দাড়াইয়া আছে, মুখ দিয়া একটি 
শব তাহার বাহির হইতেছে না। 

একটা বড় গোড়ে মাল! বংশীধরের মাথার উপর ছুড়িয়া দিয়! বাব! 

শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “হী--হা, তুম আভি ঘর চল যাও। কাল অওর 
অচ্ছি মাল! লে কর্ আও !” 

কয়েক বশুসর পরে নাঙ্গাবাব! দক্ষিণ ভারত পরিব্রাজনে বাহির হন 

এবং ফিরিয়া আসিয়া পুরীর সমুদ্রতটে আসন গ্রহণ করেন এক নূতন 
ছণ 
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স্থানে। ১৯২০ সালে ক্র্যাগঞ্টীফের কাছে, কাশিমবাজারের ভবনের 
সম্মুখে বালুকার উপর তিনি অবস্থান করিতে থাকেন! দারুণ 'খীত্মের 
মধ্যান্কে বালুরাশিতে যখন পা! রাখা যাইত না, তখনো! দেখ! যাইত, 
বাবামহারাজ নিধিকার চিত্তে বিশাল বপুটি উত্তপ্ত বালুতে এলাইয়া 
দিয়। নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়। আছেন। প্রচণ্ডতম ঝড় ও 

ঘুণিবায়ুর মধ্যেও অন্য কোথাও তীহাকে আশ্রয় গ্রহণ করানো যাইত 

ন1। নীচে বালুকাময় সৈকত ভূমি ও উর্ধে সীমাহীন আকাশ, এই দ্রই- 
এর মধ্যে আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ আপন মহিমায়, আপন 
অলৌকিক ও দুরবগাহ অস্তিত্ব নিয়! থাকিতেন বিরাজমান । 

সাগর-তটের প্রায় প্রবেশ দ্বারের মুখেই নাঙ্জাবাবা মহারাজের 
আসন । তীর্ঘদর্শন ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য যাহারাই পুরীতে আসে 

এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। বিশালবপু জটাজুট-সমগ্থিত, উলঙ্গ 
সন্গ্যাসীকে প্রণাম নিবেদন করিয়া তাহার। চলিয়া যাঁয়। 

প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ ভক্ত শ্ত্রীকুমুদবন্ধু সেন এ সময়কার একটি 
ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন।১ পুরীর পুলিস স্পারিন্টেণ্ড্টে ইতিমধ্যে 

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বাবার বিষয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করেন। প্রকাশ্য 
দিবালোকে সাধু একেবারে নগ্ন অবস্থায্ বসিয়। থাকেন, ইহা দেখিতে 
যেমন বিসদৃশ, ভদ্ররুঙির বহির্ভূত, তেমনি আইন বিরুদ্ধও বটে। 
বিশেষ করিয়া! বেলাভূমিতে পর্ধটক সাহেব"মেমরাও মাঝে মাঝে 
বেড়াইতে আসেন, সব কিছুর ফটে| তুলিয়া থাকেন। কাজেই সাধুকে 

এ স্থান হইতে অপসারণ করাই সমীচীন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিমধ্যেই নাঙ্গাবাবার বিবরণ শুনিয়াছেন। কয়েকদিন 
আগে তাহার স্ত্রী বাবাকে দর্শন করিতে যান এবং ভক্তি-শ্রন্ধায় আপ্লত 

হইয়া ফিরিয়া আসেন । বন্ধু-বান্ধব মহল হইতেও বাবার সম্পর্কে নান! 

রন্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাওয়া যাঁয়। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট একদিন স্বয়ং 

এ ব্যাপারে তদন্ত করিতে গেলেন। গৌরকান্তি বিরাটকায় মহাত্মা 

১ উজ্জীবন, পৌষ, ১৩৬৯ $ পুরীধামে স্াংটাবাব! _কুমুদবন্ধু সেন । 
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সর্বত্যাগী মহাদেবের মত বিয়া আছেন। এমন ভাবে আসন করিয়া 
বসিয়া আছেন যাহাতে নিশ্মদেহের নগ্নতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে 
উদ্ভল দুইটি চোখের দিকে চাহিলেই শির আপনা হইতে নত হইয়' 
আসে। আসনের সম্মুথে যে ভক্তরা বসিয়া আছেন, এই শক্তিধর 
মহাপুরুষের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার সীম! নাই। 

দর্শনমা ত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুগ্ধ হইযা গেলেন। প্রণত হইলেন 

বাবার চরণে। 

স্নেহপুর্ণ স্বরে বাব! কহিলেন, “হুমারা মায়ী, আপকে৷ জেনা নাতো 
ই'হা আয়ী ধী। লেড়কাকো ইন্তেহান থা। উহ. অচ্ছিসে পাশ করে 
ইসিকে লিয়ে মুঝে বহত আরজ কী থী। লেড়ক1 তো বহত আচ্ছাসে 
পাশ কিয়া গয়া_ন1?1”- অর্থাত, আমার মায়ী_-তোমারক্ত্রী-_এখানে 
এসেছিলো! । আমায় ধরে পড়েছিলো-_ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, তার ফল 

যেন ভাল হয়। সে তে খুব ভাল পাশ করেছে, তাই না? 

ম্যাজিষ্টে যুক্তকরে কহিলেন, “হ্যা বাবা! আপনার শুভেচ্ছায় 

ভালভাবেই সে পাশ করেছে, এবার তাকে পাঠাচ্ছি বাইরে-_সিভিল 
সাভিস পরীক্ষা দেবার জন্তে । সে শিগত্ীরই এখানে পৌছে যাবে, 
কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে রওন! হবে বিলেতের দিকে |" 

নাঙ্গাবাব৷ কিন্ত্ত হঠাৎ একেবারে নীরব ছুইয়1 গেলেন। তীহার 

“গ্যময় সান্নিধ্যে আরে। কিছুক্ষণ কাটাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের বাংলো 
ফিরিয়! আসিলেন । 

দুই একদিনের ভিতর পুত্রটি পুরীতে পৌছিয়া' গেল । মাত] পিতার 
আনন্দ আর ধরে না। এই উপলক্ষে সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোতে 

গণ্যমান্থ লোকদের ভোজে আপ্যায়িত করাও হইল। 
পুত্রটিকে নিয়৷ স্বামী-স্ত্রী পরদিন নাঙ্গাবাবার কাছে উপস্থিত। বিশ 

বৎসরের স্বাস্থ্যবান, সুন্দরকান্তি যুবক। বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই 
ম্যাজিষ্ট্রেটে আনন্দভরে কহিলেন, “বাবা, এই আমাদের ছেলে। 'আর 
কয়েকট। পিন মাত্র আমাদের সঙ্গে আছে, তারপর জাহাজে পাড়ি জমাবে 
৭৪ 
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ইংল্যাণ্ডের পথে । আপনি দয়া! ক'রে ও'র মাথায় হাত রেখে একটু 

আশীর্বাদ করুন ।” 

নাঙ্গাবাবা কিন্তু নিলিপ্ত, নিরুত্তর। মনে হয় এ আবেদন তাহার 

কাণে পৌঁছায় নাই। ম্যাজিষ্রেট ও তাহার পত্বী আশীর্বাদের জন্য 

গীড়াগীড়ি করিতে থাকিলে মহাত্মা গুরু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “চার 

রোজ বীত জানে দেও, ইসকে বাদ আও মেরে পাস্।”-_ অর্থাৎ চার 

দিন গত হতে দাও, তারপর আমার কাছে এসো। 

নাঁঙাবাব। কেন একথা কহিলেন, তাহ! বুঝা! গেল না। ম্যাজিষ্ট্রেট 

ও তাহার পত্বী মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়তো ইহা৷ মহাপুরুষের একটা 
খেয়ালীপন। | 

কিছুক্ষণ চুপচাপ বাবার সঙন্লিধানে বসিয়া থাকার পর তাহাকে 

প্রণাম করিয়া! সবাই সেদিনকাপ্ মত চলিয়া! আসিলেন। 

তৃতীয় দিনের দিনই রাত্রিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ পুক্রটি 
আকম্মিকভাবে আক্রান্ত হয় এক দুশ্চিকিৎতম্ত রোগে! স্থানীয় 

ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং 
পরদিনই সে ইহলোক ত্যাগ ক'রে। 

এই ঘটনার কথা অগ্কাল মধ্যে পুরীর সর্বত্র রটিয়! ধায় এবং 
বাবার নাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়। পড়ে। 

ত্যাগ তিতিক্ষা! ও বৈরাগ্যের মুর্তবিগ্রহ নাঙ্গাবাবা সব দিক দিয়াই 

ছিলেন একেবারে নাঙ্গান্টাংটা। গির্ণারী বস্তার ক্ষুদ্র আশ্রমটি 

স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত “রমতা সাধু-_বহতা নীর' এই সতাটি 

তাহার জীবনে রূপাত্বিত হইয়! উঠিয়াছিল। আসন বিছাইয়া কিছুদিন 

কোথাও অবস্থান করার পরই হঠাৎ একদিন মহাপুরুষ কোথায় অন্তর্ধান 
হইলেন, নূতন কোন অরণ্যে, শ্মশানে বা সাগরতটে হইতেন আবিভূ'ত। 

পুরী সৈকতের আসন ত্যাগ করিয়া সেবার কিছুদিনের জন্ তিনি 
উপস্থিত হইলেন সাক্ষী গোপালের জনবিরল অরণ্যে । সঙ্গে টিয়া 
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গেল জনকয়েক ত্যাগ তিতিক্ষাবাঁন ভক্ত । বাবা তাহাদের কহিলেন, 
তিনি সব দিক দিয়াই চ্যাংট! এবং অন্ন্যাসী মানুষ। কোনরূপ কৃচ্ছুতেই 
তাহার দেহ বা মনের বিকার নাই। তাহার সঙ্গী হইয়া কেন ভক্তের 
এত কফ সহ করিবে? 

ভক্তের! তাহাদের সঙ্কল্পে অবিচল । কহিলেন, “বাবা আপনার 

মত মহাপুরুষের সঙ্গে থাকতে পারবো, এই আমাদের পরম লাভ, পরম 
আনন্দ। উপবাসী যদি থাকতে হয়, দুঃখ কষ্ট যদি সহ করতে হয়, 
তা হাসিমুথেই সহা করবো ।” 

নাঙজাবাব! জানাইয়! দ্রিলেন, কোন কুটিরে বাঁস করার ইচ্ছা তাহার 

নাই! জঙ্গলের অভ্যন্তরে কোন বৃক্ষতলে তিনি আসন বিছাইবেন 

এবং দিন রাত সেই আসনে বসিয়াই করিবেন অতিবাহিত। সঙ্গীদের 

নির্দেশ দিলেন, জঙ্গলের কাছাকাছি স্থানে গাছের গুড়ি ও লতাপাতা 

দিয়! তাহারা ষেন নিজেদের জন্ঠ পর্ণকুটির তৈরী ক'রে ও সেখানেই 
সাধন ভজন করিতে থাকে । পু 

এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোক নাঙ্গাবাবাকে চিনে, তাহার 

মাহাতুয জানে। ইহাদের মুখে মুখে মহাঁপুরুষের জঙ্গলে অবস্মিতির 
কথ! রটিয়া যায এবং দুই চারজন গৃহী ভক্ত তাহার সেবার জন্য ভেটও 
প্রেরণ করিতে থাকে । 

সেদিন এক গাড়ী ভতি ডাব ভেট আসিয়।ছে। সঙ্গীয় একটি ত্রাঙ্গণ 
ভক্ত বাবার বিশেষ স্নেছভাজন। তীহাকে ডকিয়া নিশি দিলেন, 

“দেখে, ইয়ে সব ডাব তুমহার! কুঠিয়ামে লে যাও । তুমলোগ সব খা 
লেও! অওর একঠো কাম তুমকো করনে হোগা । মেরে দর্শনক! 
লিয়ে যো সব আদমী আতা হ্যায়, ছু-এক রূপাইয়া উহ. দে যাতা হ্যায়, 
ময় কভি হাথসে ছুঁত। নছি। উহ. সব তুমহারা পাশ রাখ দো, 
দর্শনক] ওয়ান্তে জো! আদমীয়ে। আতা হায় উহ্ বূপাইয়াসে উসকো 

িলা, দো। তুমল্লোগ ভি খানা পিনা করেো৷। তুম লোর্গোকে। 
আরামকে লিয়েই রূপাইয়া আত। হায় ।” 
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“আপনার আদেশ মতই কাঁজ হবে, বাব”-_বলিয়া ভক্তটি স্থান 

ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় নাঙ্গাবাবা আবার তাহাকে ডাকিয়া 

ফিরাইলেন। জানাইয়। দিলেন-_দর্শনীরূপে প্রাপ্ত এ সব টাকার 

সঙ্গে ষেমন তাহার বিন্দুমাত্র সম্পক” নাই, তেমনি এ টাকার জন্যে 
ভক্তটিকে কোনদিন জবাবদিহিও করিতে হইবে ন1। 

সাক্ষীগোপালের অরণ্য-আবাস কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 

একদিন প্রত্যুষে উঠিয়। ভক্তের! দেখিলেন, কাহাকেও ন1 জানাইয়! 
বাব৷ তাহার নৃতনতর পরিব্রাজনের পথে কোথায় উধাও হইয্াছেন। 

১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে নাঙ্জাবাবা আবার পুরী অঞ্চলে 
ফিরিয়া আসেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে আনন্দের সাঁড়া জাগিয়। উঠে। 

সবারই একান্ত ইচ্ছা, বাবার জন্য এবার একটি আশ্রম নিমিত হোক 
এবং সেখানে তীহার আনন্দময় সান্নিধ্য লাভ করিয়া! সবাই ধন্ঠ হোক । 

আশ্রম-ও-আশ্রয়বিরক্ত মহাপাগল সন্গ্যামীর স্থদীর্থজীবন এতকাল 

বহিয়া আসিয়াছে বহতা নদীরই মত । এবার সে জীবনে ছেদ পড়িল 

শহরের জনবিরল স্থানে ক্ষুত্রায়তন ও সাধারণ গোছের একটি আঁশ্রম 

নির্মানে তিনি সম্মতি দিলেন। জনবসতির বাহিরে গির্ণারী-বন্তার 
একটি উচ্চ বালিয়াড়ী নির্বাচিত হইল বাবার আশ্রমের স্থান রূপে । 

স্থানটির পবিত্র এতিহ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনশুন্থত1 দেখিয়া! বাঁব৷ 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। 

এবার হইতে বালিয়াড়ী শীর্ষের এই আশ্রমই হুইল নাঙ্গাবাবার 
স্থায়ী আস্তানা । দুই চারিবার গজ ও নর্মদায় তীর্থ স্থানের উদ্দেশ্য 

ছাড়! এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া! অতঃপর আর বেশী তিনি বাহিরে ঘান 

নাই। 

জে-বার বাব! সাগর-সঙ্গমে গিয়াছেন। পুণ্যতীথে সান সমাপনের 
পর পদত্রজে উড়িষ্যায় ফিরিতেছেন। কলিকাতা র কাছে রিষড়ায় আসিয়। 
এক বৃক্ষতলে আসন বিছাইলেন। মহাকায়, দিব্যকাস্তি শিবকল্প মহা- 

পুরুষ--একবার তীঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িলে নয়ন আর ফিরানে! যায়না! 
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স্থানীয় ধনী জমিদার লালজী সেই পথে কোথায় বাইতে ছিলেন, দর্শন 
মান্্রেই বাবার প্রতি তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়া! পড়িলেন। 

আগাইয়া গিয়! প্রণাম করিলেন। যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, 
কৃপা করে যদি এ অঞ্চলে এসেই পড়েছেন, চলুন এই অধমের গৃহে। 
আপনার সেবার স্বযোগ পেলে আমর] কৃতার্থ হবে11” 

নাঙ্গাবাবার অধরে ফুটিয়! উঠে স্মিত হাসির রেখা । মৃদু গম্ভীর 
স্বরে বাহ। বলেন তাহার মর্ম এই £ 

- আমি তো! বেশ রয়েছি এই বৃক্ষতলে । তোমার ভবনে গিয়ে 
আমার এমন কি আরাম হবে বলতে। £ তোমরা বিষযী লোক, বিষয় 

নিয়ে টানা হেঁচড়া ক'রে দিনরাত কাটাচ্ছো_-এ সব দেখে বরং 

আমার বিরক্তিই হবে। 
“বাবা, আমরা বিষয়কীট, নিজেরা নিজেদের পাপে জ্বলে মরছি। 

আপনাদের মত সাধু সন্তের সান্নিধ্য পেলে, অমৃতমর কথা শুনলে, 

প্রাণে একটু শান্তি আসে বৈকি ।” 
“গ্ভাথো, ওসব ছে'দে! কথা ছেড়ে দাও। সাধু সন্তের কথা তো৷ 

জীবনে অনেক শুনেছে।। তার ক'টা কথ! মনে রেখেছে, জীবনে 

করেছে! প্রতিফলিত ৭ উপনিষদ, বেদাস্তে সারকথা খষির। সবই বলে 

গিয়েছেন, গ্রহণ করেছে কয় জন ?” 

“তবুও, বাবা সাধুদের পুণ্যময় উপস্থিতিতে তো আমাদের কল্যাণ 

কিছুটা হুয়ই |” 

“সাধু মহাত্মাদের গৃহস্থ বাড়ীতে স্থাপন করা,_-এ আমি পছন্দ 

করিনে। এর পেছনে সাধু সঙ্গ লাভের শুভ ইচ্ছা কিছুটা আছে, তা 

ঠিক) কিন্তু এর চাইতে বেশী আছে অহংবোধ।--আমার মন্ত কুঠিতে 
মস্ত এক সাধু এসে রয়েছেন__এই ভাব। কিছু মনে করোনা, একটা 
অপ্রিয় সত্য বলছি। বাগান বাড়ী আর রক্ষিত রাখার মত সাড়ম্বরে 

সাধু রাখার একট! ঝোঁক পড়ে গেছে আজকাল দেশের বড় লোকদের 
ভেতর |” 
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নিজ ভৰনের দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়! লালজী কহেন. “বাবা 

আমি কিন্তু তেমন বড় লোক নই।” 
“তাযাক। শোন আমার কথা। তোমাদের এ স্থানটা আমার 

পছন্দ হয়েছে । কয়েকটা! দিন এখানে কাটিয়ে যাবে'। কিন্তু 

তোমার মোকানে আমি থাকবে। না। থাকবে৷ পাশের বাগিচার এ 

জঙ্গলে, বৃক্ষতলে | রোজ দুথানা শুকনো রুটি আর সব.জি হলেই 
আমার চলবে ।” 

রিষড়ায় নাঙ্গাবাব৷ কিছুদিন অবস্থান করেন। লালজী এবং তাহার 

পুত্র রাধারমণজী এই মহাপুরুষের সেবা পরিচর্ধ! করিয়া ধন্য হন। 

এখানে থাক কালে একটি তুর্ঘটনার মধ্য দিয়] নাঙ্গাৰাব৷ মহারাজের 

যোগবিভূতির এশর্ষ হঠাৎ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
ভোরে উঠিয়। নিজের কৃত্যাদি শেষ করার পর ভক্ত লালজী বাবাকে 

দর্শনের জন্য বাহির হইলেন। বাড়ীর সীমানার কাছেই ঘোঁটুফুলের এক 
জঙগল। এই জঙ্গলের হাটা পথ দিয় আগাইতেই পা পড়িল এক 

গোখর1 সাপের লেজের উপর । সঙ্গে সঙ্গে ক্রু্ধ সাপটি ফণ! উচাইয়া 
ধাড়ায়, লালজীর পায়ে মারিয়া বসে প্রাণধাতী ছোবল! 

লালজীর আর্ত চীগুকারে চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হয়, ওবা৷ 

ও ডাক্তারের জন্য সবাই চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়। আআত্মপরিজনের 

মধ্যে উঠে কান্নার রোল । 

সর্পদষ্ট লালজী কিন্তু এমনতর সঙ্কটে পড়িয়াও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। 
ঢুই বাহু প্রসারণ করিয়1 বাবা ৰাঁবা বলিতে বলিতে ছুটিয়। চলেন 
জঙ্গলপূর্ণ বাগিচার অভ্যন্তরে-_নাঙ্গাবাব! মহারাজ যেখানে রহিয়াছেন 

উপৰিষ্ট। এদিকে গোখর সাপের তীব্র বিষ দেহে ছড়াইয়। যাইতেছে। 

বাবার আসন ও ধুনীর কাছে আসিয়াই লালজীর দেহ ঝুপ করিয়া 

ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সার! দেহ নীলবর্ণ_সমুখ দিয়! ফেনা বাহির 
হইতেছে, চাথ দুইটি ধারে ধীরে নিম্প্রভ হইয়! উঠিল । বাবার আসন 
ও লালজীর ভূলুঠিত দ্েহটি ঘিরিয়া তখন প্রকাণ্ড ভীড় জমিয়া গিয়াছে। 
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নাজাবাবার মুখে একটি শব্দ নাই, নিষ্পলক দৃষ্টিতে মুমুযু' ভক্তের 
মুখের দিকে চাহিয়া আছেন । 

কয়েক মিনিট এভাবে কাটিয়া! গেল। অতঃপর বাব তাহার 
কমগুলু হইতে সাঁগরতীর্থ হইতে আনীত পবিত্র বারি লালজীর 

চোখেমুখে ছিটাইয়া দিলেন। ক্ষণপরে লক্ষ্য করা গেল, সৃতকষ্স 
মানুষটির দেহে জীবনের লক্ষণ ফিরিয়া আদিতেছে। দেহের বর্ণ ক্রমে 
স্বাভাবিক হইয়া উঠে, সম্পূর্ণ বাহজ্ঞান তিনি ফিরিয়া পান। 

লালজী আগাইয়া আসিয়া! বাবার চরণ ধরিয়া স্ত্রতি করিতে 

থাকেন, ছুই চোখ দিয়া দরদর ধারে ঝরিতে থাকে অশ্রুধার! | 

এই অত্যাম্চর্য ও আনন্দময় দৃশ্যে পুলকিত হইয়া জনত বারবার 
উচ্চারণ করিতে থাকে নাঙ্গাবাবার জয়ধ্বনি । 

লালজীকে প্রবোধ দানের পর বাবা স্নেহভর1 কণ্ঠে বলেন, “বেটা, 
অওর কুছ ডর নেহি। অভি থোরাস! ছুধ পী লেও। ঘরমে জা' কর্ 

বিশরাম করো । কাল স্থবহ মে মেরে পাস্ আ যাও :% 

পরদিন প্রাতে দেখ। হইতেই বাবা লালজীকে কহিলেন, আভি তো 
তুমার] সমঝ.মে আ' গিয়া--জীবন আযায়স1 এক শ্বপ্নহি হ্যায়। তুমহারা 

ধন-দৌলৎ, ইত্নি বড়া মোকান্, লেড়কী শ্ত্রী-সবকুছ স্বপ্নকে 
মাফিক ঝুট হায়। এক মুহুর্ত, মে সব টুট জানে লগতা| থা। সব কুছ 
প্রপঞ্চ, হায়, স্বপ্ন হায়-_ইয়ে ইয়াদ রাখনেসে দুখকে৷ নিবৃত্তি হোগা, 

মোকষ, আ৷ জায়গ! তুরন্ত,1% অর্থাৎ, এবারে তে] তোমার উপলব্ধিতে 
এসে গেল-_বিস্ত বিষয়, এতবড় বাড়ী স্ত্রী-পুন্র-কম্তা৷ সব কিছুই স্বপ্রের 
মত মিথ্যা। এক নিমিষেই তো৷ এ সব টুটে যাচ্ছিলো! । যা কিছু দেখছে 
সবই প্রপঞ্চ, স্বপ্ন। এ ততুটি স্মরণ রাখলে সকল ছুঃখের নিবৃত্তি হবে, 

মোক্ষও হবে করায়ুত্ত। | 
উপরোক্ত ঘটনার পর নাঙ্জাবাবার যোগবিভূতির খ্যাতি এ অঞ্চলে 

ছড়াইয়া! পড়ে । নির্জন বাগিচায় এবার হইতে থাকে জন সমাগম । 

বিরক্ত সন্ন্যাসী অতঃপর এথান হুইতে রিয়া পড়েন। 
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নাঙ্গাবাব। 

ভক্ত লালজীর আগ্রহাতিশয্যে রিষড়ীয় বাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র 
আশ্রম তৈরী হয়। লাল পরিবারের স্নেহের ভোরে আবন্ধ হইয়া বাবাকে 
মাঝে মাঝে পুরী হইতে এখানে আসিতে হুইত, দ্বেচ্ছাবিহারী মহাপুরুষ 

১৯২১ হইতে ১৯২৬ সাল অবধি এখানে কয়েকবার আগমন করিয়াছেন 
এবং ছুই একমাস অতিবাহিত করিয়াও গিয়াছেন। রিষড়ায় থাকার 

কালে কলিকাতা অঞ্চলের কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান ভক্ত নাঙ্গাবাবার 

সান্নিধ্যে আসার স্থযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 
১৯২৬ সালের পর হুইতে বাবার স্থায়ী আবাস হয় গির্ণারী বস্তার 

আশ্রম । অতঃপর খুব জরুরী প্রয়োজন ব্যতিত এই আশ্রম তিনি ত্যাগ 

করেন নাই। জনবিরল ক্ষুত্র আশ্রমটিতে ছুই তিনটি নিষ্ঠাবান সেবক 
সঙ্গে নিয়! বালুক! পাহাড়ের শীর্ষে তিনি অতিবাহিত করিতেন আরণ্যক 
জীবন। দর্শনের উদ্দেশ্যে সমাগত হইত ভক্ত গ্ুহস্থ, তীর্থচারী এবং 
উচ্চকোটির সাধু সন্ন্যাসীর দল । সমদশীঁ মহাপুরুষ সবারই উদ্দেশ্যে 

বিতরণ করিতেন অদ্বৈত তত্ব ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ । ত্যাগবৈরাগ্য- 
বান, বেদান্ত সাধনার মূর্ত বিগ্রহ শিবকল্প এই মহাত্মাকে কেন্দ্র করিয়! 
বহিয়া চলিত মুমুক্ষ! ও পরম কল্যাণের আ্োতধার1। 

নাঙ্জাবাবা কহিতেন,_-“কলিতে মানুষের আয়ু কম। দৃঢ় দেহ বা 

দৃঢ় মন কোথায়? স্বাস্থ্যহানি ও সাংসারিক নান দুঃখ দারিপ্রে থাকে 
তারা সদা ক্রিষ্ট,তাই যোগ বা তন্ত্র সাধন তাদের পক্ষে তেমন উপযোগী 
নয়। বেদাস্ত সাধনার. পথে, আত্মানাত্া! বিচারের পথে, ধীরে ধীরে 

চলার অভ্তাস করাই এ যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর” বহুবার 
বহুসময়ে তাহাকে দৃঢ়স্বরে বলিতে শুনা যাইত : “বেদান্ত বিচারিক 
রান্তে পর একটো! চুটি ভি চল্ যানে সকত! হ্যায়, বেদান্ত বিচারের পথ 
অনুসরণ ক'রে একটাক্ষুত্র পিপড়েও পৌছুতেে পারে মোক্ষের ভ্বারে ।” 

বাবার জ্ঞানগর্ভ উপদেশীবলীর১ মর্ম কিছুট! এখানে বিবৃত হইতেছে 

__গ্ভাখো, মানুষ মাত্রই স্বখ চায়, কিন্তু স্বখপ্রাপ্তির আসল পথটি 

১ বেদাস্ত বোধ সঙ্কলয্িতাঁ-- রাধারমণ লাল পৃঃ ৪৭ 
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ছেড়ে দিয়ে সে চলেষায় ভূল পথে। আসল ম্থথ থেকে তাই হয় 
বঞ্চিত। বাহা জগতের, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের, সব কিছুই বিনাশশীল। 
যা বিনাশধর্মী ও পরিবর্তনশীল তা স্থায়ী স্থখশাস্তি কি করে দেবে? 
পাধিব ভোগবস্তু পরিণামে সব সময়ে দৃঃখই ডেকে আনে । ভোগ্যবস্ত 
ছেড়ে দিয়ে ভৌগী মানুষটির দিকে একবার তাকাও । ভ্ভাখো, সে ক্ষয়িযুঃ 
ও বিনাশশীল। নিজের অসহায়তার সম্পর্কে অনুভব, অভিজ্ঞতা ও 

প্রত্যক্ষ দর্শনের পরও ভোগলিপ্ন। তার দূর হয় না| 
করেকজন মুমুক্ষু ভক্ত সে-বার প্রম্ন করিলেন, “বাবা, স্থায়ী 

হ্খলাভের জন্য আমাদের কি ক'র! উচিত ?” 
উত্তর হইল, “স্থায়ী স্থখ পেতে হলে সত্যবন্ত্র কি প্রথমে তা জানতে 

হবে। সত্যবস্তকে জানাই তাকে পাওয়া । সত্য স্বয়ং প্রকাশশীল, 
তাকে দেখবার জন্য অপর কোন প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। তবে 

তোমার নিজের চোখে যে মল আছে তা অবশ্য দূর করতে হবে । দৃষ্টি 
দোষ দুর ক'র, সূর্ধ বা তার জালোককে অর্থাৎ সত্যকে দেখতে পাবে । 
নিজের সম্বন্ধেও সত্যের সন্ধানই মূল কথা। নিজের সম্বন্ধে সত্য 
কিভাবে প্রতিভাত হয়? এ সত্য জানিয়ে দেয়, বাহা দৃশ্টমান পদার্থ 

মাত্রই জড় এবং আমি অদৃশ্য ও চৈতম্তময়। জড়পদার্থে অহং ভাবনা 
করলেই তার ঘে সব দোষ, যেমন জড়তা, ক্ষণস্থারিত্ব, বিনাশত্ব তা 
নিজের ভেতর উপলব্ধি করা যাবে। আর চৈতন্যে যদি অহং ভাবন। 

কর] যায় তাহলে ভাবুক হয়ে উঠবে চৈতন্যের স্বরূপ, হবে সং-চিত- 
আনন্দ । আত্মজ্ঞান ছাড়! স্থায়ী স্রথ বা! আনন্দ হয় না, আত্মকল্পতরুর 

নীচে আশ্রয় নাও, এ হচ্ছে সর্বসিদ্ধিদাতা। শ্রুতি বলেছেন, এ ছাড়া 

'নান্ত পচ্থ। বিছ্যাতে ।” 

--আচ্ছ। বাবা, আত্মাকে জানবার উপায় কি ? 

--আত্া সর্ব সময়ে সর্বকালে রয়েছেন প্রকাশমান, লোকে ত৷ 

অনুভব করতে পারে না, কারণ ভাদের চিত্তের অশ্ুদ্ধতা রয়েছে । মলিন 

দর্পণে মুখের প্রাতিবিদ্ব কি দেখা যার ? সূর্ধের প্রতিবিহ্থ কি তাতে ফুটে 
চে 
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ওঠে ? সূর্য সর্ব সময়ে প্রকাশমান, কিন্তু এই প্রকাশ দেখা যায় গুধু 
দূপণ বা শুদ্ধ সলিলের মত গুদ্ধ বস্তুতেই। অবিষ্ঠার প্রভাবে চিত্তে 
মল বিক্ষেপ বা আবরণরপী ময়ল! পড়ে। এ ময়লা দুর ক'রতে হলে 
বর্ম নিষ্ঠ শ্রীগুরুর মুখে বেদের তত্বমসি ইত্যাদি মহাকাব্য শ্রবণ করতে 
হবে, তারপর নিষ্ঠাভরে করতে হবে মনন ও নিদিধ্যাসন। এই হচ্ছে 
বেদচিহ্নিত কল্যাণকর পন্থা । 

বাব! বলিতেন, এই প্রপঞ্চময় বিশ্বস্গ্টিকে স্বপ্রর্ূপে ভাবলে, 
ক্ষণস্থায়ী বুদ্দ্রবূপে কল্পনা করলে, সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞানের দিকে 

এগিয়ে চলার স্থবিধা হয়। 

উত্তর পাড়ার প্রাক্তন এম-এল-এ, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 

নাজাবাবার কাছে মাঝে মাঝে যাইতেন। বাবার কিছু তথ্য লেখককে 
তিনি দিয়াছলেন। সে-বার যোগদা আশ্রমের এক আমেরিকান 

সাধুকে সঙ্গে নিয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় রিষড়ায় নাজাবার আস্তানায় 
গিয়াছেন। আমেরিকান সাধুটি প্রশ্ন করিলেন, “দয়া করে বলুন, 
মানবের অহংবোধ কি করে যায়? আব এই শরীরে, এই জন্মেই কি 

মোক্ষপাভ সম্ভব £” 

স্নেহপুর্ণ স্বরে, সহজ সরল ভাষায় বাবা এই বিদেশী দর্শনার্থীকে 
কহিলেন, “সাধনার ুটে। প্রশস্ত পথ আছে। একটি হচ্ছে এই 

জগৎকে ন্বপ্নবৎ জ্ঞান করা; মিথ্যা ভেবে চল এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের 
পথে থেকে কর্মসন্্যাস নেওয়া । অপরটি, এই জগৎকে ভগবৎ-স্বরূপ . 
ও ভগবও-ময় বলে মনে কর] এবং নিষ্কাম কর্মে ব্রতী থাক।। একটি 

অদ্বৈত, অপরটি দ্বৈত পথ। তবে ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে, কোন্ 
পথের তুমি অধিকারী ।” 

“আমর অহংবোধযুক্ত মানুষ-__অজ্ঞান | কোন পথের অধিকারী, 

ভাকি ক'রে বুঝবে।। 

“সেই জন্তেই তো গুরুকরণ দরকার। তবে মুর্খ অজ্ঞান গুরু নয়, 

ব্রন্মাবিদ গুরু, আত্মজ্ঞ/নের আলোকে যিনি অভ্রান্তরূপে তোমার জন্ম- 

২৮৩, 
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জন্মান্তরের খবর জানবেন।- সর্বোপরি এবারকার সাধনায় ধিনি পথ 

(দেখাতে পারবেন ।” 

আসলে নাঙগাবাবা ছিলেন বেদান্তের চরমসিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী । 

অর্ধপথের গৌজামিস কোনকালেই তিনি সহ করিতে পাঁরিতেন ন|। 
তত্বতঃ তিনি অদ্বৈত ব্রশ্ধাত্মজ্ঞানের পন্থাকেই মুমুক্ষুদের সম্মুখে তুলিয়। 
ধরিতেন, আর প্রাধান্য দিতেন কর্মসন্ন্যাসকে । তাহার মতে, আত্মজ্ঞান 

সাধনার দুইটি দিক আছে। একটি অন্তর, অপরটি বহিরঙ্গ। 

্রক্ধবিদ্ গুরুর অধীনে থাকিয়। ত্যাগবৈরাগ্যময় জীবনে মহাবাক্য 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই অন্তরঙ্গ সাধন। এই সাধনের পরম্পরা 

যথাক্রমে--বিবেক, বৈরাগ্য, যট্টসম্পত্তি, (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, 

শ্রদ্ধা ও সমাধান ) মুমুক্ষত্ব “তৎ' পদ “ত্বং' শবের অর্থ সাধন, শ্রবণ মনন 

এবং নিদিধ্যাসন। 

আর আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনা অনুশ্যত হয় দুইটি পন্থায়-_ 

নিক্ষাম কর্মে এবং নিক্ষাম উপাসনায়। 

বেদান্তের সুশ্ষমতত্ব ও সাধনক্রম সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, সৎ, 
এবং মুক্তিকামী সাধারণ গৃহস্ফের জন্য বাবার ব্যবস্থ। ছিল সহজতর 
বলতেন, “গৃহস্থ মানুষ যদি মোক্ষেপ্র দ্বার উন্মুখ করতে চাঁয় তবে 
তিনটি বিষয়ে তাকে অগ্রণী হতে হবে। সে তিনটি হচ্ছে- _সন্গ্রস্থ ও 

শান্্গ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ এবং সদ্গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধন। 

অন্তরঙ্গ পরিবেশে সাধ্যসাধন তত্বের কথ! নাঙ্সাবাধ| অনেক সময় 

এমন সহজ সরল ভাষায় ও আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিতেন যে, 

ভক্তদের হৃদয়ে তাহ! স্থায়ীভাবে গাথ। হইয়া থাকিত। একদিনের 

এক কথোপকথনের কথ শ্ত্রীরাধারমণ লালের ভাষায় আমর] উদ্ধৃত 
করিতেছি £ 

“আমরা একবার পুরীধামস্থ গির্ণারী পাহাড়ে বসিয়া তাহার মনো- 

১ বেদাস্তবোধঃ নাঙ্গীবাবার উপদ্দেশাবলী পৃ-১* 

২৮৪ 
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মুগ্ধকর পরম রমণীয় সৌন্দর্য দেখিতেছি। দক্ষিণে তরঙ্গমালা সমন্বিত 
বঙ্গোপরাগর, পূর্বে পুরীর শ্রীমন্ৰির, উত্তরে শাখা যমুনা! নদী এবং 
পশ্চিমে উচ্চতট তরঙ্গায়িত বালুকারাশির উপর নয়নাভিরাম স্থন্দর 
হরিৎ বৃক্ষশ্রেণী মনোমোহন রূপ ধরিয়া! আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছিল । 
প্রীপ্রীবাবাও বসিয়া আছেন ষেন সাক্ষং শিব। আমি বললাম-_ 
“এই তো আমাদের প্রেষু ও শ্রেয়ঃ। আপনার শ্রীচরণের নিকট নির্ভয়ে 

আমর! স্বর্গহ্থখ উপভোগ করিতেছি। প্রকৃতি নির্জন আশ্রমটির 

মনোহারিত্ব বৃদ্ধির জন্য নানা রূপ ধরিয়া স্থানটিকে সাজাইয়াছেন। কে 

ন1 চাছিবে যে, এই স্তন্দর পরিবেশের মধ্যে সে অমর হইয়া]! থাকে ও 

সর্বদা আপনার শ্রীরণ সেবার সৌভাগ্য পায় 
“উত্তরে বাবা বলিলেন-_-ধিনি স্থির প্রকৃত তত্ব ও রহস্য 

জানিয়েছেন, একমাত্র আত্মান্থভবী সেই মহাপুরুষই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ 

পাইয়া থাকেন ও সে আনন্দ পাইবার তিনি অধিকারী । তোমরা 

অভিনয় দেখিয়া থাক । জানিও-_অভিনয় ও অভিনেতা! দুই-ই মিথ্যা। 
অভিনেত। জানেন যে, তিনি হরিশচন্দ্র নন্; কিন্কু অভিনেত। নিজে এবং 

দর্শকরূপে তোমরা, যখন করুণ দৃশ্য আসে তথন করুণায় এবং ভয়ঙ্কর 

দৃশ্য আসলে ভয়ে অভিভূত হইয়া থাক--কাহারও মনে থাকে না যে, 
ইহা অভিনয় । নিজেকে সদাই অভিনয় দ্রব্টা! বলিয়া মনে ক'র যেমন 

আমি আমার কৈলাসে বসে আছি। পাশে আমার অক্ষয়বট বৃক্ষ | নীচে 

সংসারের জীবের যখন মাথায় নিজের বাঁধা মোট লইয়া অতিকষ্টে 

হাটিতে থাকে, তখনই দেখিয়া হালি এইজন্য ষে, ইহারা মোট নিজেই 

কাধিয়। তাহা বহিতে গিয়া কেমন কাতর হইতেছে ! এই জন্য সংসারী 
লোৌকের কথ। ও সুখ-শান্তি পাওয়। বড় কঠিন, কারণ তাহার উহ' 

নিজেরাই চাম্ব না! ্ 

আত্মিক সাধনার যে উচ্চতম শিখরে অ]রূড থাকিয়া নাঙাবাবা 

জগতপ্রপঞ্চের অলীকত্ব ঘোষণ। করিতেন, সংসারকে ন্বপ্নরূপে, অভিনয়- 
ছচ€ 
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রূপে দেখিবার উপদেশ দিতেন, সংসারী মানুষের পক্ষে তাহ! ধারণ! 

করা সহজ নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত জিজ্ঞান্তর1! আধার ভেদে বাবার 
নিকট হইতে সাধন সম্পর্কে নান! মূল্যবান উপদেশ প্রাপ্ত“হুইতেন। 

কুমুদবন্ধু সেন সে-বার বাবাকে দর্শনের জস্য গির্ণারী বস্তার আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়াছেন । কথ প্রসঙ্গে শুরু হইল সাধনতত্বের কথা । শ্রীযুক্ত 
সেন লিখিতেছেন৯_-“আমি বলিলাম--ভগবান লাভ কিসে হয়। 

নাঙ্গাবাবার উত্তরে বলিলেন,__তুমি সেই ব্রদ্ষের কোলে বসে আছে! । 

আর তিনি তোমার অস্তরের হৃদয় পল্মে সে আছেন। আমি বললাম 

“একবারে কি তা হয়? আপনি কত যোগ তপস্যা করেছেন ।” 

“তিনি উত্তরে বলিলেন,-সেই সব করেই তো বলছি । কলিযুগে, 

বিশেষত বাঙালীর শরীরে, যোগ প্রাণারাম করতে গেলে অন্থ্স্থ হয়ে 

পড়বে । সিদ্ধাইর ওপর ঝোঁক আসবে । আমি এত সব করেই তো 

তোমায় এ কথা বলছি।৮ 

“আমি বললাম, _ব্রঞ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা এই তো বেদাস্তে 

বলে ।” 

তিপি. বাললেন, তোমার এত লম্বা লম্বা কথার দরকার কি? যা 

বললাম, তা কর, যেটা সহজ পথ । ওসব জন্বন্ধে যখন ধারণ! হবে 

তখন ও সব বুলি কেঁড়ো)? 

“আমাকে আরও বঙল্সিলেন, -দেখছি তোমার গুরুকরণ হয়েছে। 
সেই হফটমন্ত্র জপ করবে । সেই ইঞ্টই ব্রক্ধ। তার কোলে বসে আছো]। 
তোমাকে ব্রহ্মনন্দরস পান করতে দেবেন। আর তোমার হৃদয়পদ্ধে 

তিনি আসীন হয়ে রয়েছেন ।” 

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ছুপুর। শ্রীযুক্ত সেন সেদিন রৌদ্দ্রে তাতিয়! পুড়িয়া 
আসিয়াছেন, জল তৃষ্ণাও খুব পাইয়াছে। নাঙ্গাবাব৷ তখন সেবক-ভক্ত 

ভন্তানানন্দজীকে কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, “তাড়াতাড়ি একে একটা 

১ উজ্জীবন £ পুরীধামে ন্তাংটা বাবা। পৌষ, ১৩৬৯ 
সচত 



নাঙ্গাবাবা 

সেবক ভক্তটি আদেশ পালনে মোটেই উৎসাহ দেখাইতেছে না, 
যুক্তকরে নীরবে দাড়াইয়৷ আছেন । : 

বিরক্ত হইয়! বাবা কহিলেন, “ব্যাপার কি? তুমি কি আমার কথা 
গুনতে পাওনি 1” 

“আজ্ঞে ত1 নয়, আসল কথ! আশ্রমের ভাড়াঁরে মানস একটি ডাবই 
অবশিষ্ট আছে। সেটি আপনার জন্যই রেখে দেওয়া হয়েছে ।৮ 

ব্যস্তসমস্ত হইয়] শ্রীযুক্ত সেন বলিয়! উঠেন, “সে কি বাবা, একটি 
মাত্র ডাব রয়েছে, আপনি খাবেন । আমি কথনে। তা খাব না। আমার 

এমন কিছু দরকারও নেই |” 

বাবা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না| তখনি তাহার ভুকুমমত 

সেই ভাবটিই তৃষ্ণার্ত সেন মশাইকে পরিবেশন করা হইল । 

কথা প্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল 
-_বালিয়াড়ীর নীচে গেটের সম্মুখে ডাব বোঝাই-কর একটি গরুর 

গাড়ী। গাড়ীর মালিক এখানকার এক সম্পন্ন গৃহস্থ । ত্রস্তপদে খে 

উপরে উঠিয়া আসে, নাঙ্জাবাবাঁকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে নিবেদন 

করে, “বাবা, আমার বাগিচায় বহু নারকেল গাছ রয়েছে । একটি গাছে 

চিন্ধ দিয়ে রেখে মান করেছিলাম, এবার তাতে প্রথম যে ফল হবে ত। 

আপনার আশ্রমের জন্য দেবো । তাই নিয়ে এসেছি, আপনি এগুলে! 
দয়া করে গ্রহণ করুণ।' 

বাবা তাহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া তখনি জ্ঞানানন্দজীর কাছে 
পাঠাইয়া! দ্িলেন--যেন প্রসাদ দেওয়। হয়। এবার সেন মহাশয়ের 

দিকে তাকাইয়া মুচকি হামিলেন। শান্তস্বরে কহিলেন, “প্রত্যক্ষ 

করলে তো, আসলে আমর সবাই ব্রন্মের কোলেই অবস্থান করছি। 

আমাদের লালন পালনের ভার রয়েছে তারই উপর! কিন্তু আমাদের 

লালচ. বেশী, অহংবোধ বেশী, তাই তে। তাঁর সব কিছু,ব্যবস্থা ওলট- 
পালট করে বসি। আমাদের সব কিছু ছুঃখকফ 'হচ্ছে নিজেদেরই 

২৮৭ 



ভারতের সাধক 

সৃষ্টি! ব্রহ্মের ওপর যে একান্তভাবে নির্ভর করে থাঁকে, তার কাছে 
আত্মসমর্পণ করে, তার কষ্ট হবে কেন ? 

আত্মজ্ঞান সাধনার উপদেশ নাঙজাবাবা ষতই দিন, যোগ বিভূতি বা 
সিদ্ধারই বিরুদ্ধে যতই কঠোর মন্তব্য করুন, তাহার লীলাময় জীবনেও 

বিভূতির এশ্বরয কম প্রকাশ পায় নাই? গির্ণারী বস্তার আশ্রম 

স্থাপনের পূর্বে যেমন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অলৌকিক ঘটনা বনু 
ঘটিয। গিয়াছে, পরবর্তী যুগেও ইহার কমতি দেখা যায় নাই। বারবার 
আত সংসারী মানুষের করুণ ক্রন্দন ও মিনতি বাবার হৃদয়ে 

জাগাইয়াছে করুণার স্পন্দন, অবতরণ ঘটাইয়াছে কল্যাণ-প্রবাহের | 
সেদিন আশ্রমকক্ষে ভক্তদের সঙ্গে বাবা কথোপকথন রত। এমন 

সময়ে কঙ্কালসার, রুগ্রদেহ এক উড়িয়া গ্রামবাসী তাহার সম্মুথে 
আসিয়া উপস্থিত। দুরারোগ্য গ্রহণী রোগে সে ভুগিতেছে। ভক্তিভরে 

প্রণাম নিবেদনের পর উঠিয়া! দাড়াইতেন বাবা সমবেদনার সুরে প্রশ্ন 

করিলেন, “কিরে, তোর খবর কি ?” 

রোগীটি আত কণ্ে কহিল, “বাবা, আর এ কষ্ট সহ করতে পারছি 

নে। যা খাই পেটে কিছুই থাকে না, এমন কি জল-সাবুও আজকাল 

আমি আর খেতে পারিনে 1” 

“তাই তো রে, বড় কষ্টেই পড়েছিস্। তা এখনে এসেছিলি কেন? 

আমি কি ডাক্তার যে রোগ ভাল করবে৷ £ হয় ডাক্তারের কাছে যা 

ভাল করেওষুধপত্র খাঁ_নয়তে চলে ঘা! লোকনাথ শিবজীর মন্দিরে |” 

“বাব! ডাক্তারদের চেষ্টা শেষ হয়েছে। তীর! বল্লেন, এ গ্রহণী 
রোগ আর সারবে না। তাইতো আপনার কাছে শরণ নেওয়া] । য] হয় 

আপনি এর একট! বিহিত করুন |” 

"আমি কি করবে! ? এ যে কালব্যাধি। শিবজীর চরণামত ছাড়া 

যাবে না। রোজ এক ঘটি ক'রে ওখানকার চরণামৃত খাবি, তাতেই 

হবে।”-_ঘশ্বাস দিয়া বাব আবার কহিলেন, “ভয় নেই তোর। 
ওতেই সেরে যাবে। বুঝলি, ভগ্প নেই” 
২৮৮ 



নাঙ্গাবাৰ। 

কুমুদবন্ধু বাবু কাছেই দীড়াইয়া আছেন। কহিলেন, “বাবা, ঘোগ- 
বিভূতির সাহায্যে রোগ ভাল করা তে! আপনি পছন্দ করেন না, অথচ 
এর প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনাকে তো সেই সাহাধ্যই নিতে হলো!” 

নাজাবাবা মুচকি হাসিলেন। ভক্তের প্রশ্নটিকে হ্বকৌশলে এড়াইয়। 
গিয়। কহিলেন, “গ্ভাখো, দ্রব্যগুণ মানতে হয়। শিবজীর শিরে ভক্তের! 
কত রক্ষমের ফুল-চন্দন অর্থাদি ঢেলে দেয়, সেই সব মিলিত বস্তুর 
একটা বিশেষ দ্রব্াগুণ কি নেই ?” 

কৃটতর্ক তুলিয়! বাবাকে অবশ্যই এ সময়ে বল! যাইত-_-"আপনার 
নির্দেশ ছাড়া অপর কোন রোগী ঘটি-ঘটি চরণামৃত পান করুক তে। 

তাতে প্রাণঘাতী গ্রহণী রোগ নিরাময় হয় কি না? 

পুরীর অন্যতম জমিদার কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী তুলসী দেবী ছিলেন নাঙ্গা- 
বাবার অন্যতম ভক্ত। গির্ণারী বস্তায় আশ্রম তৈরী হওয়ার আগে 

হইতেই এই মহিলা বাবার শরণ নিয়াছিলেন এবং.পরবর্তী কালেও 

দীর্ঘদিন তাহার সেবার অধিকার পাইয়। তিনি থন্য। হইয়াছিলেন। 

প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে মহিল! ভক্তুটি আশ্রমে 
উপনীত হইতেন। সঙ্গে থাকিত বাবার জগ্য এক ভশড় ছুধ এবং পৃজার 
অর্থ উপচার ! ধৃপধূনা গুগ.গুলের গন্ধে সার! কক্ষটি পূর্ণ হইয়া উঠিত ; 

বাবার গল্লায় পরানো হইত বড় বড় গন্ধপুষ্পের মালা । তারপর ধুনুচীও 
পঞ্চগ্রদীপ নিয় ভক্তিমতী তুলসীদেবী প্রাণ ভরিয়৷ মহাঁপুরুষের আরতি 

করিতেন। এই ধরণের বাহা অনুষ্ঠান কোনদিনই বাবার পছন্দ নয়, 
কিন্তু এই ভক্ত সাধিকার অন্তরের আকুতিকে কোন দিনই তিনি 
প্রতাধখ্যান করিতে পারেন নাই। স্থবোধ বালগোপালটির মত তিন্নি 

নীরব নিশ্চল হইয়ু1 বসিয়া থাকিতেন ; আরতি ও পুজা শেষ হইলে 
তবে গুরু হইত প্রতীক্ষমান ভক্ত, দর্শনার্থীদের সহিত কথাবার্ত! । 

সে-বার নাঙগীবাবা কাহাঁকেও কিছু ন1 জানাইয়া পুরীধাম হইতে 
অন্তর্ধান হইলেন। ভক্তের দবাই মহা মর্মাহুত। তীহার! ভালভাবে 

৮৬ 
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ছ্বানেন, বাবা ম্বতন্ত্র পুরুষ, যত্রতত্র স্েচ্ছাবিহার । করাই তীহার 
চিরাচরিত রীতি। কিছুকাল পরে আবার হঠাড একদিন তিনি 
আবিরভূত হইবেন, এই আশায় অন্তরজ ভক্তের! দিন গুণিতে থাকেন। 

বাবার অদর্শনে কাতর হুইয়! সেদিন তুলসী দেবী কিন্তু এক অভুত 
কাও করিয়া বসিলেন । সঙ্ধল্প করিলেন, যতদিন বাঁবা পুরীধামে প্রকট 
না| হইবেন, তিনি রহিবেন উপবাসী। ম্বামীর প্রবোধ বাক্য, 

নাল্লাবাবার ভক্তদের অনুরোধ উপরোধ কোন কিছুই তাহাকে টলাইতে 
পারে নাই। মাসের পর মাস এই মহিলা ভক্ত দিন যাপন করিতে 

থাকেন কোন প্রকারের আহার গ্রহণ ন৷ করিয়ু।। 

কৃষ্ণবাবু এবং বাবার বিশিষ্ট ভক্তের! প্রথমটাঁয় তীহাঁর এই প্রয়োঁপ- 
বেশন দেখিয়! বড় ভীত হইয়া পড়েন, বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন। 

পরে তীহার বাবার কপার উপরই সব কিছু ছাড়িয়। দিতে বাধ্য হন। 

পরম বিনম্ময়ের কথা, এই মহিল] ভক্তের অনশনব্রত চলে প্রায় 
দুই বংসর কাল এবং এই দীর্থ সময়ে নাঙ্গাবাবার অলৌকিক 
ক্পাশক্তিই তাহাকে রাখিয়াছিল সপ্ভীবিত। 

দুই বগুসরের ব্যবধানে পুরীধামের ভক্তের খবর পাইলেন নাঙ্গাবাব! 

ভাগলপুরের নিকটে এক জনবিরল অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন । 

কৃষ্ণবাবু তাড়াতাড়ি বাবার সন্গিধানে ছুটিয়া! গেলেন, খুলিয়া বলিলেন 

তাহার স্ত্রীর অত্যাশ্চর্য অনশনের কথ! মহাপুরুষের হৃদয় গলিয়া গেল, 

তাড়াতাড়ি তিনি পুরীধামে চলিয়! আসিলেন। 

সরাসরি গিয়। উপস্থিত হইলেন মহিল। ভক্তটির গৃহে । ন্সেহপুর্ণ 
স্বরে কহিলেন, “ইয়ে ক্যয়সা বাং। থান! গীন। একদম কাছে ছোড় 

দিয়? খা লেও--খা লেও।”' 
দীর্ঘদিনের অনশন বাবার আবির্ভাবে এবং একটি কথায় ভঙ্গ হইয়। 

গেল। মহিল1 ভক্তটি কোন্ শক্তিবলে এই দুই বসর যাবত এই 
অত্যাম্চর্য ধরণের প্রয়োপবেশন করিয়াছেন এবং প্রাণে বাঁচিয়াছেন-_- 
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একথ প্রশ্ন কর! হইলে বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “উস্কে বিশ্বাস 
থে, ইসিক। ওয়ান্তে বিন্ পান্ ভোজনসে জিন্দা রহ] 1”; 

নিজের কৃপাঁবা যোগ বিভূতির প্রম্ন এ সম্পর্কে ভক্তদের সেদিন 

আর তুলিতে দিলেন ন1। 

আত্মজ্জান সাধনার প্রথম ধাপ হইতেছে দেহাত্মববোধ লোপের 

প্রচেষ্টা। যেকোন ভক্ত বা আর্ত ব্যক্তি নাঙ্গাবাবার সমীপে উপস্থিত হইলে 

এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার দিকে তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন । 
সেদিন এক ভক্ত বাবাকে প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছেন, 

সঙ্জে আনিয়াছে ঝুড়ি-ভতি রডীন ফুলের অজশ্র মাল1। বাবার গলায় 

এগুলি একটির পর একটি পরানে] হইল । এই মাল্যদান পর্ব শেষ 
হইলে বাঁব1 কহিলেন, “অওর হায় তো! দো। লেকিদ, সমঝমে রাখো, 
ইয়ে ভি এক প্রপঞ্চ হ্যায় !” 

রেহ ভক্তিভরে হয়তো “তাহার প্রণাম নিবেদন করিতেছে, ন্সিগ্ধ 

গম্ভীর স্বরে বাবা বলিয়! উঠেন, “হা, হা, প্রণাম ক'রো ইয়ে হাড্ডি 
মাংসক1 দেহকো তে! প্রণাম কর লেও।” 

বল। বাহুল্য এই মন্তব্যের মধ্য দিয়! ভক্তের কল্যাণকা মন] মহাপুরুষ 
ইন্সিত করিতেছেন--তোমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি আমার এই হাড়" 

মাষের খাচাতেই নিবন্ধ রেখোনা_তাকে প্রেরণ ক'র আমার জ্ঞানময় 

সত্তার দিকে, শিব সত্তার দিকে। 

পূর্বে আমরা তুলসী দেবী কর্তৃক বাবার অর্চনা ও আরতির কথা 
উল্লেখ করিয়াছি। আরো! ছুই চারিজন একনিষ্ঠ ভক্ত বাবার আশ্রমে 
নান] উপাচার নিয়! উপস্থিত হুইতেন তাহার পুজা ও আরতি সম্পন্ন 

করির! বিদায় নিতেন। 
প্রবীন ভক্ত ও আশ্রমিক ভজজুবাবুর ( বর্তমানের শ্বামী শঙ্করানন্দ ) 

অভিলাষ হইল, এ ভক্তদের অনুসরণে তীহারাও বাবার পুজা! আরতি 
করিবেন এবং ইহা! হইবে নিত্যকার এক বিশেষ অনুষ্ঠান | 

৯৯১ 



ভারতের সাধক 

সন্ধ্যার তরল ছায়] নীল আকাশের গায়ে ছড়াইয়। যায়, বালিয়াড়ীর 
বাঁলুতরজের শীর্ষে চিক্ চিক্ করিয়া উঠে দিনাস্তের রক্তরাঙা আলো। 

বিরাটকায় উলঙ্গ মহাসাধক উদাস নেত্রে আপন কক্ষটিতে ন্রীরবে বসিয়। 
থাকেন। এই সময়ে রোজ আশ্রমিকেরা শ্বল্লকালের জন্য হাজির হয় 
পৃজারতির উপচার আর ঝাঁঝর-কাসর-শিঙ্গা-ঘণ্টা নিয়! । 

আরতি শুর হইলেই বাব। মহারাজ তাহা! শেষ করার জন্য তাড়া 
দিতে থাকেন। বাস যন্ত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত ভঙজুবাবুকে বলেন, 

“ভজু। জলদি খতম ক'রে! । তুমহার! ভূত সবকে। ভাগাও হি য়াসে।” 
অন্ুযোগের স্বরে ভজ্জুবাবু উত্তর দেন, “বাবা, ভূত ভাগানোর কথা 

কেন বলছেন ? আপনার পৃজারতির জন্য এসব বাছাযন্ত্র আনানো 
হয়েছে, আর এগুলিকে আপনি বলছেন-_ভুত ?” 

“কেহ নহি? আস্লি পুজামে হোতা হায় মনমে ধ্যান। ইতনি 

হল্লা তো ভূত ভাগানেকো৷ ওয়াস্তেই হোতা হ্যায় ।”-_ অর্থাৎ এসব বান 

ন্ত্রকে ভূভ বলবে না তো কি? আসল পুজো হচ্ছে মনের ধ্যান।. এতো 
তানয়। তোমাদের এত জব হল্লা যে ওঝাদের ভূত ভাগানোর মতই। 

হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষা! নালজাবাবা ভাল জানিতেন। এই সঙ্গে 

তেলেগু ও তামিলেও তাহার পারদশিত1 ছিল। সে-বার গঞ্জাম হইতে 

একদল তেলেগু. ভাষী সাধু আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 
বাবাকে শিব জ্ঞনে তাহারা স্তবন্তৃতি ও অর্চনা! করিলেন। তারপর 

গুরু হইল নান! বাগ্যন্ত্র ও সঙ্গীতের এঁক্যতানসহ দক্ষিণী রীতির আরতি 

উচ্চ রৰ ও সোরগোলে কাণ পাছা দায়। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরিয়! 
থাকার পর বাব] বলিয়! উঠিলেন, “আরে, ইতনি চিল্লানেসে ক্যা হোগা 

মনমে স্মরণ ক'য়ো, ধ্যান ক'রো!। উসিসে আস্লি কাম হোগা” 

বাবার বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠ গুনিয়া ও তাহার মন মেজাজের গতি 
প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়! ভক্ত সাধুদের উৎসাহে ভাটা পড়িল। 

শিশ্ু, ভক্ত ও আগন্তক দর্শনার্থীদের কল্যাণের জন্ত আপ্রির সত্য 
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উচ্চারণ করিতে ব। কঠোর কথ বলিতে বাব! কখনে। পশ্চাদ্পদ 

হইতেন না। এজন্য সঙ্গীয় ভক্ত ও সেবকের1 অনেক সময় বিত্রত 

হইতেন, লঙ্জায়ও পড়িতেন | 

একটি উড়িয়! ভদ্রলোক সেদিন নাঙ্াবাবাকে প্রণাম জানাইতে 
আপিয়াছে। নিজে ভক্তিমার্গের সাধক হইলেও এই মহাবেদান্তীর উপর 

তাহার আকর্ষণের সীমা! নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার উপদেশ- 
স্থধ!। পান করেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়! সেদিন কিছুটা অন্তর 

পরিবেশের স্ষ্টি হইলে ভক্তটি নিজের অবস্থার কথা জানাইলেন। 
কহিলেন, “বাবা আজকাল আমার মন সহজে কোন বিষয়ে লিপু হতে 
চাঁয় না ভজন গান শোন! ছাঁড়া। ভজন শুনলেই মন আমার ভাতে 
একেবারে বিভোর হয়ে যায়। আর কোন দিকে হু'স থাকে না। 

আজকাল এমনি অবস্থা” 

উত্তর হইল, “উহ ভি তো৷ একঠো বিষয় হ্যায়।”' 

কলিকাতার এক বিখ্যাত কীর্তন শিল্পী কয়েকজন সঙ্গীসহ পুরীভে 

বেড়াইতে গিয়াছেন। স্থানীয় লোকদের কাছে বাবার খ্যাতি ও 

মাঁহাতআ্্য শুনিয়! তাহাকে দর্শন করিতে আমিলেন। 

প্রণাম নিবেদন ও কথাবার্তার পর দলের একজন কহিলেন, “বাব। 

ইনি ভঞ্জন-কীর্ভনের একজন নামকর! সঙ্গীত-শিল্পী। আমাদের সবার 

ইচ্ছে, আপনি এর কণ্টের কীর্তন একটু শুনুন ।” 

অর্ধনিমীলিত নেজে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, “বেকার গিধধরক] 
মাঁফিক চিল্লানেসে কা! ফয়দা হ্যায়?” | 

বড় অপ্রিয় ও কঠোর মন্তব্য। দর্শনার্থীরা মনে মনে কু হইয়] 

নীরব রহিলেন। বাবার এবার ভু'স হইল, এতটা কঠোর হওয়া ভাল 

১৭্ধ নাই, মনে ইহারা দুঃখ পাইয়াছে। ধীর প্রশাস্ত কণ্টে কহিলেন, 
'গ্লাখো, ভঙ্ন কীর্তন ভালই, মনটাকে ভগবৎমুখী করে দেয় ভাতে 
ধল্দেছই নেই। কিন্তু ওট1। নিয়ে বাড়াবাড়ি করেই লোকে ভুল ক'রে। 
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প্রপঞ্চ থেকে মন উঠিষে নিতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে ভ্যাগ-বৈরাগ্য 
আর স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের পণে। তবেই পাবে মোক্ষ ৷ তাল মান 

লক --এসবও প্রপঞ্চ। এগুলে। আকড়ে থাকলে তো চলবে না ।” 

প্রতিদিন প্রভাতে আশ্রমে স্বাধ্যায় উদযাপিত হয়। সেদিন 
পঞ্চদশী পাঠ চলিতেছে। বাবা মাঝে মাঝে এক একটি সূত্র ধরিয়। 
অধ্যত্বসাধনার নান ইজগিত প্রদান করিতেছেন । 

কিছুকাল পরে একটি নুতন দর্শনার্থী আসিয়! উপস্থিত । প্রণাম 
নিবেদনের পর কক্ষেয় এক কোণে গিয়া সে উপবিষ্ট হয়, নিনিমেষে 

সতৃষ্ণনয়নে বাধার দিকে চাহিয়। থাকে । 

আলোচনা কিছুটা অগ্রসর হইলে বাবা এ নবাগত লোকটির 
দিকে তাকাইয়! কহিলেন, “দর্শন হে! গিয়া, আভি চল] যাও ।” 

লোকটি জোড় হস্তে বলিয়া উঠে, “বাবা, আর একটু বসি, 
'আপনাকে দর্শন করি ।” 

কিছুকাল পরেই বাবা আবার তাগাদা গুরু করিলেন, “বড়া ধুপ 

হোগী বাহারমে। দর্শন তো হে! চুক, বেকার কীহে বৈঠ৷ রহা ?” 
ভক্তের ভীবিলেন, “আহ৭, থাক্ ন। বেচারী ! বাবার সঙগঙখভেব 

জন্য লুব্ধ হয়েছে, শান্ত্রপাঠও কিছুটা শুনতে চায়।' কিন্তু বাব: 
মহরাজের জোর তাগাদায় আগন্ত্ককে উঠিয়া যাইতেই হইল । 

একটি ভক্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, “বাবা, লোকটিকে 

দয! ক'রে একটু শান্্র আলোচনা শুনতেও আপনি দিলেন না। ওর 

হুতে1 তীব্র ইচ্ছে হয়েছিলো শুনতে । কেমন দুঃখী হয়ে আপনার 

কাছ থেকে উঠে গেল ।” ও 
উত্তরে বাব! কহিলেন-_-“তোমর! বালক, এ সবের কি বুঝবে? 

ওর স্ত্রীর হয়েছে রাজধক্ষাঁ। বাঁচবার কোন উপায় আমি দেখছিনে। 

মনের একান্ত কামন। নিয়ে বসে আছে । আমি বেন কৃপা ক'রে ওর স্ত্রীর 

রোগটা আরোগ্য ক'রে দিই । কেউ কোন কামন? বসন নিয়ে কাছে 
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বসে থাকলে কি শান্ত্রপাঠ চলে? বার বার পবিজ্র ভীবপ্রবাহে ছেদ 

পড়ে যায়। তাই তে! ওকে উঠে যেতে বললাম ।” 

তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বরে ককিলেন-_-“আচ্ছ', তোমরাই 

বল। এটা আশ্রম না হাসপাতাল ? সবারই রোগ সারাবার অফিস 

হয়ে উঠবে এট! ? এ আশ্রম হচ্ছে ভবরোগের হাসপাতাল । ভবরোগ- 
মুক্তি আর মোক্ষ এখানে লাভ হতে পারে, অবশ্ত যদি ত্যাগ-বৈরাগ্য 
ও ধ্যান মননের গতিবেগ থাকে ।”? 

সে-বার এক ধনী ভক্ত বহুদিন পরে আসিয়াছেন নাগ! বাবাকে 

দন করতে! সোৎসাহে নিজের তীর্থ দর্শনের কথাই বারবার বর্ণন। 

করিতে লাগিলেন । শেষটায় কহিলেন, “বাব! ভারতের সব জাগ্রত 
তীর্থই আমি দেখে ফেলেছি। কেদার বদরী ইত্যাদি আগেই হয়ে 
গেছে । এবারও আবার সেখানে সপরিবারে ঘাবে। বলে ভাবছি। বাব 
আপনার আশীর্বাদ যেন তীর্থযাজ্রার পথে সতত আমার ওপর থাকে ।” 

বাব। এতক্ষণ নীরবে সব কথা শুনিতেছিলেন। এব।র বলিয়! 

উঠিলেন, “হা-হা যাও তীর্ঘমে, বহুত ঘুমো। লেকিন ই'হা! ভি পথথর, 
উহা? ভি পথথর। হাথ, মে বহুৎ পক্বসা হ্যায়, বহুত ঘুম্ত। ফির্তা ভি 

হায়। অওরু তীর্থসে লওটক্র গপ্ করো সবকে। সাথ-_তআ্যায়স! 

কিরা, আযায়সা দেখা । ইয়ে অহং ছোড়কর্ কোই স্থানমে বৈঠ. যাও, 
আত্মজ্ঞানকে লিয়ে কোসিস্ করে1!”--অর্থাৎ ভাল ভাল তীর্থে যাও, 

ঘুরে বেড়াও। কিন্তু এখানে যেমন ইট পাথর-__ওখানেও তাই। 
হাতে জমে গিয়েছে অজল্ টাকা-কড়ি, তাঁই ঘুরতে পারো, আর তীর্থ 

দেখে ফিরে এসে সবার কাছে গল্প ক'র- এট! দেখেছি, এট] করেছি। 
এই সব, অহংবোধ ছেড়ে দিয়ে এবার কোথাও বসে প'ড়ো, আত্মজ্ঞান 

সাধনায় ব্রতা হও । 

পুরীর একটি সাধক বাবাকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। প্রায়ই 
আশ্রমে আসেন এবং শাস্ত্রপাঠ শ্রবণের পর তাহার সঙ্গ ও উপদেশ 
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লাভে ধন্থ হন। গুরু নির্দেশিত পথে দীর্ঘদিন ইনি সাধন ভজন করিয়। 
চলিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে তেমন শাস্তি পাইতেছেন না| সেদিন সখেদে 

কহিলেন, “বাবাঃ এতদিন ধরে ধ্যান জপ করছি, কৃচ্ছু সাধন করছি, 
কিন্তু কই, কিছু তো হচ্ছে না। দেবদেবীর মৃত্তি দর্শন বা! অতীল্জিয় 
দর্শন শ্রৰণ--এসব প্রাথমিক প্রাপ্তিও কিছু হলো না, আর সব তো 

দূরের কথা । মনটা তাই দিন দিন মুষড়ে পড়ছে ।” 

বাব৷ উত্তর দিলেন, *ইতনি সব দর্শনসে ক্য। ফয়দা, মুঝে বাতাও। 

ইস্সে তুমহার1 আত্মজ্ঞাণ হোগা ?” 
সাধকটি লজ্জিত হইয়1 নীরবে মাথ| নত করিয়] রহিলেন | ন্নেহ- 

পূর্ণ ঘরে অতঃপর বাবা যাহা! কহিলেন তাহার মর্ম এই : 
অর্জনের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা পড়েছে! তো? কৃষ্ণজীর তিনি 

ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনুগামী । মহাযুদ্ধের প্রাকালে কৃষ্ণজী কৃপা করে 
তাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিলেন। কিন্তু অর্জনের সাধন-প্রস্ততি 

কি ছিল? বিশেষ ক'রে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রস্ততি কতটা ছিল? এর 

আগে তো ধনুবিছ্ভা, বনু বিবাহঃ আর নারী সঙ্গেই দিন কেটেছে! 
ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে বলতো বিশ্বরূপ দর্শন করার পর কি অজুনের 

আত্মজ্ঞান হয়েছিলো? যর্দি তাই হবে, তবে অভিমন্যুর মৃত্যুতে 
অন্ঞানের মত এত শোক ক'রলো। কেন 2" 

সহাস্তে আরে! কহিলেন, “কুষ্ণজী বড় চতুর । কিন্তু অর্ভনেরআচরণে 

বড় বিপদে পড়ে গেলেন। তাছাড়া, তুমি কি মনে ক'র অর্জুন শুধু 
শোকেই অভিভূত হয়েছিল ? ডরও বেশ হয়েছিল কৃষ্ণ-শখার। কারণ, 
ওপক্ষে রয়েছেন সব দুর্ধর্ষ মহারথী। এর] যে অজেয় তা অর্ভুন সবার 
চাইতে বেশী জানেন । ভীক্ম সম্মুখ সমরে কোন দিনই পরাজয় মানেনি। 
আর দ্রোণ হচ্ছেন মহাবীর ব্রাহ্মণ-যোদ্ধাঃ মনঃপুত বাণ জন্ধান 
ক'রতে তার জুড়ি নেই। কর্ণের পরাক্রমও অপরিসীম। এসব চিন্তা 
ক'রে, বিষাদের সঙ্গে অর্ভুনের ডর হয়নি বলে তুমি মনে ক'র? এই 
ডর ভাঙ.বার জন্য কষ্ণজী দেখালেন, আগে থেকেই এসব মহারথীদের 
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তিনি মেরে রেখেছেন । কিন্তু লক্ষ্য করো, অভিমন্যু যে নিহত হয়েছে 
তা কিন্তু একবারও দেখালেন ন11, 

“তা দেখালে কি হতো বাবা ?”-_-একটি ভক্ত কৌতৃহলভর! কণ্ঠে 
প্রশ্ন ক'রেন। 

“আরে তা হলে কী আর কৃষ্ণজীর এত সাধের ধর্মযুদ্ধ হতো ? 
তার পাক! ঘু'টি কেঁচে যেতে।! গান্তীবী গাণ্তীব ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে 
রথের ওপর বসে পড়তেন। তাকে দিয়ে আর যুদ্ধ করানো৷ যেতোনা, 
সম্ভব হতোন]1 কৌরবদের পতন ঘটানো! । তবেই ভেবে ঘ্াখো--অর্জুন 
এতে তত্ব ব্যাখ্য। শুনলেন স্বয়ং কৃষ্ণজীর মুখ থেকে । বিশ্বরূপও দর্শন 

ক'রলেন। তবুও শোকে মুহমান । 

প্রসঙ্গ ক্রমে এক জিজ্ঞাস ভক্ত কহিলেন, “বাঁব1, ভগবদীতা প. পরম 

শ্রদ্ধার বস্ত, নিত্য পাঠও করি! কিন্তু ব্তর মত ও পথের কথ! 

বলায় আমাদের মত সাধারণ মানুষ সময় সময় বড়া বভ্রাস্ত হয়ে পড়ে, 

সব গুলিয়ে যায়।” 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবা তাহার শ্রোতৃমগ্ডলীর উপর 

হঠাঁ যেন এক বোম! নিক্ষেপ করিলেন--“কহিলেন--“উহ তো এক 

বাহু, বড়িয়! খিচংড়ি হ্যায় । জব. কিসিম কা রস্ উসনে ঘুস্ দিয়11” 
শাঙ্গাবাবায় রসিকতা এবং ভক্তদের কৌতুহলী . কথাবার্তার মধ্য 

দিয়া কক্ষমধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার স্থঙ্টি হইয়াছে । এই 
যোগে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন উথথাপন করিতে লাগিলেন। 
জনৈক স্থানীয় ভক্ত প্রায়ই মহাপুরুষের আশ্রমে আসাযাওয়! 

করেন। নিবেদন করিলেন, “বাবা, দিন দিন হতাঁশ হয়ে পড়ছি, 
সাধনার পথে তেমন আর যেন এগুতে পারছিনে |” 

বাবা তিরস্কারের শ্বরে কহিলেন, আগে একটা একটা করে বন্ধন 
কাটাও, তবে ভে! এ কথা উঠবে। তাছাড় এগুনে! হবেই বানা কেন? 
ক্বোমার তো ব্রাহ্মণ দেহ। ভাগ্যক্রমে এমন দেহ পেয়েছে!। প্রাণপনে 
চেষ্টা ক'রে, এবার এ দেহেই যেন আত্মগ্ঞ|মের উদয় হয়|» 
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অতপর অপর ভক্তদের দিকে চাহিয়! প্রশান্ত মধুর কণ্টে বলিতে 
লাগিলেন, “শুধু ধ্যান ভজনে কাজ হয় না, এই সঙ্গে চাই কৃষ্ছু, ত্যাগ- 
বৈরাগ্য! আহারে বিহারে যার সংবম নেই, জ্ঞানের উদয় তার জীবনে 
কি করে হবে?” 

কলিকাতার একটি ভক্ত কয়েক দিন হ'ল আশ্রমে আসিয়াছেন। 

আশ্রমের বরাদ্দ, শুকনে৷ কয়েকখানা রুটি আর একটা সবজি, _ত। 

তে! কোনমতে গলাধকরণ করিতেছেন । কিন্তু চায়ের কোন ব্যবস্থ। 

নাই এজন্যই পড়িয়াছেন বড় মুক্কিলে ৷ একটি ছোক্রা আশ্রমের কাছেই 
থাকে । জে প্রস্তাব দিল, নবাগত ভক্তটিকে চা করিয়া খাওয়াইবে। 

কয়েকদিন যাব এই ব্যবস্থাই চলিতেছে । 

সেদিন এ ভক্তটির দিকে তাকাইয়া বাবা কহিলেন, “গ্ভাখে, তুমি 

আর এ ছোক্রার হাতে চ] থেয়ে। না । কারণ, ও ধর্মের ব্যবসা করে। 

দর্শনাঘীর1 আমার কাছে আস্বার আগে ও তাদের হাতে ফুলের মাল৷ 

গুজে দেয়, টাকা আদায় ক'রে । এ সব হীনবুদ্ধি লোকের ছেয়। চা 

খাওয়া ঠিক নয়, ওর ধর্ম-ব্যবসায়ের ভাব তোমার মনে সংক্রমিত হতে 

পালে। 

আর একটি ভক্তের দিকে তাকাইয়। বাবা কহিলেন, “ভূমি আশ্রমে 
অবস্থানের সময়ে বাইরে এত ঘোরাফেরা ক'র কেন? আজ যাচ্ছো 

সাগর ন্রানে, কাল মন্দিরে, তারপর দিন হরিণের চামড়া কিনতে । এই 
ধরণের বহিমু'বীনতা তো ভালে! নয়। একনিষ্ঠ হযে কাজ করবে । 
আশ্রমে এলে শুধু ভাববে স্বাধ্যায় আর জ্ঞানবিচারের কথা, তবে 
তো! এগিয়ে ষাবে বন্ধন মুক্তির পথে ।” 

সবাই জানেন, আধ্যাত্ম-জীবনের মত ও পথ নির্বাচনে বাবা সবারই 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উপনিষদের তত্ব ও বেদান্ত বিচারের প্রতি । কিন্ত 

অন্তরঙ্গতার স্পর্শে সাহসী হইয়া আজ ভক্তের লঘু গুরু নান৷ প্রশ্নই 
উত্থাপন করিতেছেন । 
ইনি 



নাজাবাবা 

একটি অনুসন্ধিংস্ু ভক্ত. কহিলেন, “আচ্ছা! বাবা, আপনি তো 
বেদান্ত-বিচার গ্রহণের আগে ধোগসাধনাও দীর্ঘকাল ক'রেছেন ?” 

“জরুর কিয়া। ম'য় তো হর্ কিসিম্কা সাধন কিয়া। হঠ্যোগ, 

রাজঘোগ, বেদাস্ত-বিচার--সব কুছ্। 
অতঃপর ভক্তদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে গিয়৷ বলিতে থাকেন,_- 
“আমি সব সাধনই করে দেখেছি এবং ত1 ক'রে দেখবার পর আজ 

তোমাদের বলছি--বেদান্ত বিচারের পথই এ যুগের সাধারণ মানুষের 
পক্ষে বেশী উপযোগী । যোগ সাধনার জন্য চাই দৃঢ় দেহ ও কষ্টসহিষুত]। 
চাই ধোগসিদ্ধ গুরু এবং ভাল বাসস্থান ও আহার । পঞ্চাশবৎসরের উদ্ধে 

যোগাভ্যাস শুরু কর! তো কোন মতে সঙ্গতই নয়। কাজেই বেদান্তই 

আজকের দিনের সহজতর সাধন পথ । তবে মনে রাখবে, আসল বেদান্ত 

সাধন! হচ্ছে আরণ্যক জীবনের সাধন! সর্বত্যাগী ও মহাবৈরাগ্যবানের 

সাধন1| দৃঢ়চিন্ত ও নিষ্ঠাবান যে সব আাধক বেদান্তের পথে আসে, 
হ্যায় আর সাংখ্য তাদের ভাল ক'রে পড়ে নেওয়া দরকার । নহলে 

বেদান্তশান্ত্রের সক্ষম বিচার-ধার! হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়।” 
একটি শুদ্ধাচারী শ্বাধ্যায়ী ভক্ত যুক্তকরে নিবেদন করেন, প্বাঁবা, 

অ্ৈত বেদান্তের শেষ কথ! শঙ্করই বলে গিয়েছেন, তাই ন1 ?” 
*সেকি কথা ? অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথা কি কেউ বলতে পারে ? 

মায়া অনির্বচনীয়া'_-তাহুলে শেষ কথাটি কি বলা সম্ভব হলো? 

আর শঙ্করের কথা যখন তুললে তখন বলি'--এ কথা আমি আগেও 

বলেছি- শঙ্কর ততক্ষণই শঙ্কর যতক্ষণ অবধি শ্রুতির সঙ্গে তার ভাষ্যের 

মিল আছে। আর শঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাও বিল্যুত হওয়া 

চলে না৷ যে, ধোগ সমাধিকে তিনি 'মু্' বলে ভূল করেছেন।” 

কথ কয়টি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জন গুরু হইল। 

নাঙ্গাবাবা মৃদুহান্তে কহিলেন, “হ্যা, একথা বলতেই হয়--উচ্চতম 

যোগসমাধির অভিজ্ঞতা! শঙ্করের ছিল না! তবে অধ্বৈত বেদান্তের 

যে তিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য ও প্রবন্ত1, তাতে সন্দেহ আছে কা'র % 
বই৯ 



ভারতের সাধক 

আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ভত্ত সাংসারিক দিক দিয়া নানা 
আপদ বিপদে পড়িয়াছেন। এ সম্পর্কে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! 
একঠি ভক্ত প্রশ্ন করেন, “বাবা, ইনি তে1 সাধনার দ্দিক দিয়ে” বেশ 
উচ্চ স্তরে পৌচেছেন, তবে এর ভাগ্যে এতো! সব বিড়ম্বন! কেন?" 

উত্তরে নাঙ্গাবাঁবা বলেন, “সাধনার পথে নানা সময়ে দৈবের 
আঘাত আসে; একে বলে স্থরবিত্ব। দেবতাদের কেউ কেউ গোড়ার 

দিকে সাধকের মুক্তির প্রয়াস পছন্দ্র করেন না। শাস্ত্রে বলে, মানব 

হচ্ছে দেবতাদের পশু'-সেবক বিশেষ । এই মানবদের অনুষ্ঠিত সেবা 

পুজা উৎসর্গ প্রভৃতিতে তাদের প্রচুর আকর্ণ। যখন দেখেন সেই 

নানব সাধনার ভেতর দিয়ে মুক্ত হতে যাচ্ছে-_অর্থাৎ সেবক চলে 
যাচ্ছে উচ্চতর লোকে, তখন এরা বাধা দেন! এ সময়ে স্ত্রীপুত্রের 
আঘাত আসে, ঘটে আধিক ও বৈষয়িক নানা বিপর্যয় । এ বিদ্ব সত্বেও 
যে মানব এগিয়ে চলে তার ওপর দেবতার] প্রসন্ন হন, কৃপা ক'রে 

এগিমে এসে করেন সহায়তা” 

স্ঠ মন্দিপ ও বিগ্রহ নি। বৈষয়িক লোৌক ও আর্ত ভক্তের! যে 

ভাবোচ্ছু।!স দেখায়, বহিঃঙ্গ ভক্তির যে মাদকতা ও ফেনিল উচ্ছলতা 

তাহাদের মধ্যে দেখা যাঁয়, নাঙ্গাবাবা তাহ! মোটেই পছন্দ করিতেন 
না। তিনি কহিতেন, “চিত্তকা বিক্ষেপ অওর মল দূর হোনেক? বাদ 

যে দর্শন হোতা হ্যায়, ওহি হ্যায় আস্লি দর্শন ।” 

এরই নকল ও আসল দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর কুমুদবন্ধু সেনের 
সহিত সে-বার বাবার এক মনোল্ঞ কথোপকথন হয় £ 

কুমুদবাবু কহিলেন, “বাবা, আপনি তে! জগন্নাথ দর্শন করতে যান 
ন1। কখনো! তো আপনাকে শ্মন্দিরে দেখিনি ! তিনি বললেন-_ হাদয়- 
মন্দিরে দর্শনই তো৷ দর্শন। হী, একবার এমার মঠে বসে রথ দেখে- 

ছিলাম । আমি বললাম,_-কেমন দর্শন করলেন? তিনি বললেন, মস্ত 

তামাস। দেখলাম । কি পাণ্ড, কি সেবকেরা, কি পুলিস দোকানদারেরা 
৪৪৩ 



শাঙ্গাবাৰা 

খালি যাত্রিদের কাছে ফাকি দিয়ে পয়সা কড়ি নিচ্ছে, কোথাও কোথাও 

জুলুমও কঃছে। আর সব কীর্তনের দল সম্প্রদায়গত ইর্ধা বিদ্বেস 
দেখাচ্ছে। কে কত লাফাতে পারে, নাচতে পারে, তাই দিয়ে লোকের 

ভক্তি আকর্ষণ করছে। জুতো পায়ে নিয়ে অনেকে রথ টানছে, পুলিস 
কনেষ্টবলের] তে1 বটেই । তুমি কি রোজ মন্দিরে যাও?” 

আমি বললাম, “আমি দুই তিনবার ধাই।” 

-_কি দর্শন ক'র ? 

__শ্রীবিগ্রহমূতি দর্শন করি । 
_-সেখানে উকিল মোক্তার ডাক্তার রে'গী এসব দেখতে পাঁও না? 

অনেকে এসব মতলবে ধায়। প্রসাদ সস্তা, কাজে কাজেই অনেকে 

ওখানে প্রসাদ পায়। | 

ভাবোচ্ছাসময় মেকি ভ'ক্ত ও নাকে কাছুনি দেখিলে নাঙ্গাবাব' 

বিরক্ত হইতেন, কিন্তু সত্যকার ভক্তি দেখলে তাহার আনন্দের সীমা 

থাকত না এবং এইসব ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষদের তিনি সত্যকা'র মর্ধাদা 
সোহুসাহে দিতেন । শ্রীযুক্ত সেনের কথায় তাহার প্রমাণ মিলে £ 

-আমি বল্লাম, বাসুদেব বাবা বলে মন্দিরে একটি সাধু আছেন । 

তিনি বললেন,_আহা, এ একজন মহাত্মা আছেন, দেখবে কেমন 

তন্ময় হয়ে দর্শন করেন । তিনি যথার্থ জগন্নাথ দর্শন করেন এবং চামর 

দিয়ে সেবা করেন। ও রকম দু'চারটি সাধু কচি কখনো! আসেন। 

আমি বললাম,___মহা প্রভূশ্রীচৈতগ্যদেব জগন্নাথ দর্শন করার সময় বাস্থ- 
ভা হারিয়ে ফেলতেন। জগন্নাথ বলতে জ-জ-জ-জগ...করতেন। 

হ্যাংট। বাব! হেসে বললেন,--মহা প্রভূকে কী বুঝেছ ? হাতীর বাইরের 

দাত দেখে কী বুঝবে? তিনি শ্র্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রে অন্তরে ব্রঙ্মদর্শন 

করতেন। ব্রক্মই সব হয়েছেন। এ সব উচু কথা। 

.এই প্রসঙ্গে নাঙ্গাবাব আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন, _ 

ভগবান, মন্দির এ সব নিয়ে মিথ্য1 ব্যবসা করা অতি হেয় কাজ। যারা 

একাজ ক'রে, তাদের উদ্ধার হওয়া বড় শক্ত। 



ভারতের সাধক 

আত্মজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে নাঁজাবাবা! একদিন কহিলেন, “আত্মজ্জানকে 
উদয় হোনেসে দেহ টুট, জাতা হ্যায়।” 

একজন ততক্ষণীৎ প্রশ্ন করিয়া! বসে, “তবে বাব আপনি এইু দেহে 

বিষ্ভমান রয়েছেন কি ক'রে? আপনার তো! দেহপাত হয়নি 1” 
নাঙগাবাবার চোখমুখ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এক অপূর্ব দিব্য ভাবে । 

গম্ভীর কণ্ উত্তর দেন, “তুমি বালক, এর রহম্য তুমি কি বুঝবে ? তবে 
একথ|! জেনে রাখো, ঈশ্বর স্বয়ং এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন, 

তার ফলেই পূর্ণ আত্মজ্ঞানী মহাসাধককে তার দেহটি বাঁচিয়ে রাখতে 
হয়৷ এ দেহ দিয়ে সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের অনেক কিছু কাঁজ। আবত্মজ্ঞানের 

দীপশিক্ষা এক সাধকের দেহ থেকে সঞ্চালিত হয় অপরাপর সাধক 

দেহে। এমনি ক'রে রক্ষিত হয় সাধন] ও সিদ্ধির পবিত্র পরম্পর1।” 

সরল হৃদয় একটি ভক্ত প্রতিদিন বাবার কাছে আসিয়। শান্ত পাঠ 
গুনেন। অকপটে নিজের মনের কথাও এ সময়ে স্থযোগ মত বলিয়া 
বসেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা বাবা, যোগীদের যোগবিভূতির 
নান! চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমরা সাধু মহাত্মা ও তাদের শিষ্যদের 

থেকে শুনতে পাই । আত্মজ্ঞানীরাও কি সেই সব শক্তির অধিকারী ? 
না তার! শুধু জ্ঞানস্ধা পাঁন ক'রে দিনরাত বুদ হয়ে বসে থাকেন? 
প্রকৃতিবশীত্ব কি আত্মজ্ঞানীদের হয় ?” 

সকৌতুক হাসি হাসিয়া! নাঙ্গাবাবা কহিলেন, “তুম্ কেয়া বেয়াকুভ 
কা মাফিক বাৎ করতে হো? আত্মজ্ঞানীকো৷ ইচ্ছা হোনেসে সৃষ্টি 
উল্ট জাত হ্যায়, লয় প্রলয় হে] জাতা হযায়।”! 

“কিন্ত বাবা, বেদাস্তের ভাষ্তে আচার্য শঙ্কর তো হ্বয়ং বলে 

গিয়েছেন,-জগশু-ব্যাপার বর্জং- প্রকৃতির , ওপর, স্ষ্টির ওপর 
আত্মজ্ঞানীর কোন কতৃত্ব নাই। তবে?” 

শঙ্কর বোল্নেসেই ঘাবড়াও মণ | দেখো-_ শ্রুতিকে সাথ, মিল্হ্থায় 

কি নেই। শ্রতিকে বাৎ ইয়াদ্ রাখ, না ত্রক্ষাবিদ্ ব্রল্ষমেব ভবতি 1 যব. 
ব্রহ্ম বন্ যায়, তব, ব্রহ্ম বিদূকে। কিসি প্রকার ঘাটতি কাছে রহেগ। 1” 
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নাজাবাবা 

কিছুদিন পরের কথা। আশ্রমের নিত্যকার রীতি অনুযায়ী 
বেদান্তপাঠ চলিতেছে।' প্রসঙ্গক্রমে যোগশান্র ও যোৌগবিভূতির কথ 
উঠিল এবং নাঙ্গাবাবা এ সম্বদ্ধে নান] চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিলেন। 

একটি পুরাতন উড়িয়া ভক্ত মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়া বাস 
করেন, বাবার সঙ্গ এবং উপদেশ লাভের পর আবার স্বস্থানে ফিরিয়া 
ষান। যোগবিভূতি ও সিন্ধাইর উপর তাহার প্রবল ঝোঁক | মনে মনে 

প্রায়ই ভাবেন, বাবা তো যোগ এবং বেদান্ত দুইয়েতেই পারঙ্গম। 
কোনমতে তাহার নিকট হইতে যোগবিভূতি অর্জন করা যায় না? 

শ্রীহেরন্বনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা! হইতে আসিয়া আশ্রমে কিছু- 
দিন যাবং আছেন । বাবা তাকে বেশ স্নেহ করেন। উড়িয়া! ভক্তি স্থির 

করিলে ন,শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াই বাবাকে অনুরোধ করাইবেন। 
তাই তাহাকে কহিলেন, “আপনি বাবাকে ভাল ক'রে বলুন, আমাদের 
যেন ম্বরোদয় যৌগ শিক্ষা দেন। এটা শিখলে, জাগতিক নান] তথ্য 

অবলীলায় জান! যায় কোন্ ব্যক্তি কোথায় আছে, কি ক'রছে কি 
ভাবছে, কিছুই জান!র বাকি থাকে ন1। এসব শিখলে, আমাদের লাভ 

আছে। একটু শক্তি-টক্তি লাভ করলে সাধন পথে সাহস বাঁড়ে। মনে 
উদ্দীপন! আসে । বাবাকে ধরে পড়ুন না একবার .” 

উড়িয়া! ভক্তটির নির্বন্ধাতিশয্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় রাজী হইলেন। 

আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে নাঙ্সাবাবা সোৎসাহে যাহ! কহিলেন তাহার 

মর্ম এই £ 

--এ আবার একটা কি শক্ত কথা । এখনি এ আলমারী থেকে 
নিয়ে এসে স্বরোদয় যোগের গ্রন্থ কয়েক দিনের ভেস্তর আমি 

তোমাদের সব গুহা রহম্য শিখিয়ে দিচ্ছি। শুধু স্বরোদয় যৌগ কেন, 

পরকারা প্রবেশও শিখিয়ে দেব তোমাদের । কিন্তু সবই তো বুঝলাম । 

তাপরূপ প্রশ্ন থেকে যায়--এর মাধামে আত্মজ্ঞান লাভ হবে কি ?স্পষ্ট 

করেই তবে জানাচ্ছি, তা কিন্তু হবে না, বরং আত্মজ্ঞান সাধনার পথে 
৩৬৩ 



ভারগের সাধক 

এসব হয়ে উঠবে বাধা স্বরূপ । আমি ঞ$&ক সময়ে এসব শিখেছিলাম-__ 
তারপর ত] ভুলে যেতে চাচ্ছি।”" 

ক্রীমুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ বলিয়। উঠিলেন, “ন1-_বাবা, ,তা হলে 
এতে আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই 1” 

ভক্ত কল্যাণে বাবার দৃষ্টি ছিল সদ] সজাগ, সদ! সতর্ক। অনেক 

সময় তাহাকে এ সম্পর্কে কঠোর হইতেও দেখা যাইত। 

প্রাক্তন রাজনৈতিক নেত1রামনন্দন মিশ্র বাবার অত্যন্ত স্েহভাজন। 
সে-বার কিছুদিনের জন্য আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাহার 

পরিচিত এক ব্যক্তি বাবার ভক্ত, আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রায়ই তিনি 

আশ্রমে আনাগোন। করেন । এই ব্যক্তি শিক্ষিত, সমাজে স্থপ্রতিিত 
এবং এককালে যথেষ্ট বিত্ব-বিষয়েরও অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে 
আধথিক হুর্গতিতে পড়িয়াছেন, নাঙ্গ! বাবাকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে 
আঙেন। কিন্ত্ব সে সময়ে ভয়ে সঙ্কোচে বাবাকে নিজের হুঃখ দুর্দশার 

কণ। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না। স্থযোগ পাইলেই মিশ্রজীর 
কাছে গিয়া বসেন এবং নিজের অভাব অনটনের কথ! পাড়েন। বাবা 

এত ন্মেহ করেন, তবুও এদিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করেন ন1--এই 
ধরণের চাপ] অভিযোগও তাহার মুখে শোনা যায় । 

ভক্তটির মানসিক কষ্ট ও আধিক দুরবস্থা দেখিয়! মিশ্রজীর হৃদয় 
বিগঞ্সিত হইল। বাবাকে একদিন ধরিয়া! বসিলেন, আবদারের হরে 

কহিলেন, “বাবা, আপনার এ ভিক্তটি এত দুঃখ দুর্দশায় আছে এর 

একটা বিহিত করা যায় না? আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি করলেই তো সে 
তাঁর বিত্ত-বিষয় ও সামাজিক মর্ধাদাী ফিরে পেতে পীরে ।” | 

নাঙ্গাবাবার গম্ভীর বদন আরো গম্ভীর হইয়! উঠে। মিশ্রুজী”ক 

কহেন, “উহ, তুমহার! (দোস্ত, হায়, আওর উসক1 কল্যাণ তূম্ চাহতে 

হো।--ঠিক হায় কি নেই ?” 

যা বাবা, নিশ্চয়ই চাই ।” 
“তব, গুন্লেও তুম্ মেরে বাু। উস্কো পকেটমে রূপেয়া আনেসে, 
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নাঙ্গবাৰা 

উহ বিষয়ক1 গাড.ডামে গির্ ষায়গাঁ। বলাৎকার কর্কে উস্কো! 

অভাবমে রাখ খা যায়, তব. উসকো! কল্যাণ হোম ।”-_অর্থাণ, 
আমার কথা কয়টি ভাল করে শুনে নাও। তোমার বন্ধুর পকেটে 

টাক! এলেই আরো! বিষয় আশয় সে বাড়াবে, বিষয়ের বন্ধনে জড়িযে 

পড়বে। আসল কথাটি কি জানে1? ওকে বল প্রয়োগ ক'রে 

অভাবের ভেতর যদি রাখো, তবেই হবে ওর প্রকৃত কল্যাণ। 

মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কল্যাণের ধারণা আর সাধারণ মানুষের 

ধারণায় কত তফাত তাহ] বুঝ! গেল। 

কাহারে সাধন জীবনের উন্নতি বা আত্মিক কল্যাণের জন্য চরমতম 

অপ্রিয় সত্য বলিতেও বাঁবা কখনো পশ্চাদ্্পদ হইতেন না। এমন 

কি শক্তিবান ও প্রতিষ্ঠাবান সাধককেও প্রয়োজন বোধে অবলীলায় 

হাঁনিয়। বসিতেন চৈতন্-উত্পাদনকারী প্রচণ্ড আঘাত। 

ভারত বিখ্যাত এক তান্ত্রিক সন্্যাসী নাঙ্গাবাবার দীর্থকালের 

পরিচিত। বাবার সংস্পর্শে আসিয়া প্রধানতঃ তীহারই উত্সাহ 

উদ্দীপনায় এই সাধক সন্্যাস গ্রহণ করেন__একথ প্রায়ই তিনি 

বলিতেন এবং বাবার প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাঁও প্রকাশ করিতেন । 

এই সন্ন্যাসী স্থপরিণত বয়সে একটি শান্তগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন 

এবং এই গ্রন্থে সংকলিত স্থুত্রসমূহ তিনি নাকি প্রাপ্ত হইয়াছেন 

ভগবৎ-কৃপায়। সেদিন নাঙ্গাবাবার এক ভক্তের কাছে এই গ্রন্থটি দিয়া 

সন্ন্যাসী কহিলেন, “বাবাকে আমি যণ্পরোনান্তি শ্রদ্ধা করে থাকি। 

হিমালয়ের নীচে এমন উচ্চকোটির মহাত্মা দুর্লভ। তাঁকে আমার এই 

শ্রদ্ধার্থ অর্পণ ফরবেন। আর অনুরোধ জানাবেন, অবসর মত তিনি 

যেন আমার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তার মতামত জ্ভীপন করেন । 

ভক্তি গির্ণারী বস্তার আশ্রমে পৌছিয়। যথাসময়ে বাবার আসনের 

কাছে বইটি রাখিলেন, জানাইলেন তন্তাচার্ষের সবিনয় নিবেদন। 

পৃষ্ঠ! ছুই পাঠ করিয়। শোনানোর পর বাবা ভক্তটিকে থামাইয়া 

দিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “ইয়ে কিতাব লেখককো৷ বোল 
9৫. 
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ভারতের সাধক 

দেও-_কিতাব লিখ, না৷ ছোড়কর্ উহ. আত্মচিন্তনমে ধেয়ান দেন]|। 

উস্সেই আস্লি কল্যাণ আ জায়গা” 

সেদিন ছিল বুদ্ধ পৃণিমা। ভক্ত ও দর্শনার্থীর বাবার কক্ষে বসিয়! 
বুদ্ধের কথা কহিতেছেন, বর্ণনা করিতেছেন তীহার ত্যাগ তিতিক্ষ1! ও 

সাধনৈশ্বর্ষের কথা । 

জনৈক অভ্যাগত প্রশ্ন করিলেন, «বাবা, বুদ্ধ তো অবতারই 
ছিলেন। তার সন্বোধি প্রাপ্তির কথা শুনে মনে হয়, পরাজ্ঞান তিনি 

অবশ্য লাভ করে ছিলেন-- প্রবিষ্ট হয়েছিলেন পরাব্রনদে। এতে তো৷ 

কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি বলেন ?” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়। থাকিয়া নাঙ্গাবাব। উত্তর দিলেন, “গ্যাখো, 

তোমর। কিন্তু অবতারকে বড় সহজলভ্য, আর সম্তা ক'রে ফেলেছে । 

অবতার এলে যুগ পাল্টে যায়, যেমন হয়েছে রাম আর কৃষ্ণের কালে । 
আজকাল তে। প্রতি মহল্লায় অবতারের আবির্ভাব । আরে, আসল 

হিসাবে তো তুমিই এক অবতার--এই তামাম স্ষ্টিতে যত জীব 

আছে প্রত্যেকেই ব্রঙ্গের অবতার |” 

“কিন্ত্র বাবাঃ বুদ্ধের কথা আলাদা । পরাজ্ঞানের উদয় তার মধ্যে 

হয়েছিল। তাকে অবতার বলে এ যুগের বু লোক মানে ।” 

“সবই বুঝলাম । কিন্তু বুদ্ধের গুরু কে? সদ্গুরুর সাহায্য ছাড়া, 

এশ্বরীয় শক্তির প্রয়োগ ছাড়া, পরম প্রাপ্তি বা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান তো 

কখনো সম্ভব নয় ।”-_সোজা সরল ভাষায় বাবা এ কথা বলিয়। দিলেন । 

গুরুকরণ সম্পর্কে, ব্রহ্মবিদ সদ্গুরুর করুণ'-অবদান সম্পর্কে 

সনাতন পম্থী সাধকদের এই আদর্শ ই নাঙ্গাবাব৷ মানিয়া চলিতেন। 

তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুন1 যাইত, সদ্গুরু যেখানে সশরীরে 

উপস্থিত নাই, সেখানে সাধকের পক্ষে দেহের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বা 
জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা সম্ভব নয়। 

অনেকের ধারণ। নাঙ্গাবাবা-_ভক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্ত 
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তাহ! সত্য নয়। সত্যকার এঁকিক-নিষ্ঠাীও শরণাগতিকে চিরদিনই 
তিন গুরুত্ব দিতেন | তবে শুন্যগর্ভ ভক্তি এবং ভাবালুতার ফেনিল 
উচ্ছাসকে বড় একটা সহ করিতে পারিতেন না। বাবার স্বতস্ফুর্ত 

আলোচনার মধ্য দিয়! ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত মতামত মাঝে 
মাঝে প্রকাশ হুইয়! পড়িত। 

সেদিন ছিল জম্মাষ্টমীর দিন। স্বভাবভক্ত রামানন্দ মিশ্রজী মনে 

মনে পরমপ্রতু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা স্মরণ করিতেছিলেন । বাবা সম্মুখেই 

উপবিষ্ঠ। মিশ্রজীর অন্তরের ভাব বুঝিতে অন্তর্যামী মহাপুরুষের 
দেরী হইল না। প্রসন্ন মনে আপন হইতেই কহিতে লাগিলেন, ঃ 

'ভ্াখো, বাইরে থেকে লোকে ভাবে, আমি বুঝি ভক্তিকে তেমন 
আমল দিই ন1 এবং কৃষ্ণের আমি বিরোধী । তা কিন্তু একেবারেই 
সত্যি নয়! শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার--তাতে সন্দেহ কি? 
যার! প্রেমভক্তি পেতে চায়, কৃষ্ণে ইষ্ট-ভাবন! তাদের রাখতেই হবে। 
কৃষ্ণভজন ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাবে তারা কৃষ্ণকে আর পাবে 
_-পরাভক্তি। ব্রহ্গজ্ঞান যদি তাদের ভাগ্যে থাকে, তবে কৃষ্ণই 
সাহাষ্য করবেন সেই পরম প্রাপ্তিতে |” 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়। নাঙ্গাবাবা আবাঁর কহিলেন, “একটা কথ! 
ভালভাবে স্মরণ রেখো । কৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে রাসোংসব করেছিলেন । 
এ অম্পর্কে ভাগবতে একট! জায়গায় ধ্রুবপদ থেকে চ্যুতির কথা বল 
হয়েছে । অন্য নুতন রাগ ও তাল শুরু হল এরপর। ভাবতে হয়, 

সেখানে ব্রহ্ধধারণার ইঙ্গিত রয়েছে কিন1। সেখানে দেখাযাচ্ছেশ- 
রসের গাট়তার ফলে, ইষ্টসহ চিত্তের একা ত্মতার ফলে তাল ভগ 
হয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণবদের কীর্তন ও ভজনে কি দেখতে পাও ? সবাই 
বহিরঙ্ স্থুর বা তালটিকে ধরে বসে আছে। তাঁই যদি হয়, তবে ইঞ্টের 
সঙ্গে সত্যকার তাদাত্যুভাব হবে কি করে ? প্রকৃতপক্ষে ভাগবতে কথিত 
ধ্রুবপদ ভঙ্গ হওয়ার কথা যেখানে, সেখানেই হয়েছে আত্মজ্ঞানের গুরু 

ফ শ্বনামধন্য এক সাধু সে-বার সদলবলে পুরীধামে আসিয়াছেন। 
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অজন্র মঠ মন্দির তাহার তাবে। যেমন দৃরবিস্তারী তাহার সংগঠন, 

তেমনি বিপুল প্রতিষ্টা ও প্রতিপত্তি । নাঙ্গাবাবার নাম আগে 
হইতেই অনেক শুনা আছে। সেদিন এই সাধুটি কয়েকজন ভক্তুসহ 
বাবাকে দর্শশ করিতে আসিলেন। বালিয়াড়ীর সামুদেশে আসিতেই 

একটি বিচিত্র ঘটন। ঘটিয়! গেল । 
স্থদাম নামে বাবার আশ্রমে এক অল্প বয়স্ক ভৃত্য থাকে । তাহার 

নিত্যকার প্রিয় খেলা _বালু-টিবির মধ্য হইতে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া! সাপ 
বাহির কর:;। সাপ একবার বাহির হইলে আর রক্ষা ছিল না। 
স্বদাম অমনি লাঠির ঘায়ে সেটিকে বধ করিত, তারপর বালিয়াড়ীর 

ঢালুতে লম্বা করিয়া বিছাইয়া! রাখিত। নবাগত দর্শনার্থীরা এই মুত 
সাপকে জ্যান্ত মনে করিয়া আকা ইয়া উঠিলেই খিল, খিল. করিয়া 
সে হাসিয়| উঠিত, মনের আনন্দে দিত করতালি । 

একদল ভক্ত সঙ্গে পুরধোক্ত সাধুটি আশ্রমের সিঁড়ি দিয়া উপরে 
উঠিতে যাঁইতেছেন এমন সময়ে একজন “সাপ' “সাপ বলিয়া টেচাইয়া 
উঠে। ভীতত্রস্ত সাধু অমনি চেঁচাইয়া উঠেন-_“তোমরা কেউ এগিয়ে 
না। এ গ্ভাখো, সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড বিষধর সাপ।” দলের 
লোকদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া যাঁয়, শুরু হয় ভয়ার্ত কলরব । 

পরক্ষণেই বালক-ভূত্য হদামের উচ্চহান্য এবং হাত-তালিতে 
সকলে বুঝিলেন, সাপটি স্বত। ন্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সবাই এবার 
শুরু করিলেন হাস্য পরিহাস! 

বালু পাহাড়ের শীর্ষে বঙিয়া নাঙ্গাবাবা এই কৌতুককর দৃশ্য দর্শণ 
করিতেছেন, তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়। পড়িয়াছে শ্মিত হাসির আভা । 

আগন্তক সাধুর দল বাবার দর্শণ ও কথাবার্তা সাঙ্গ হওয়ার পর আশ্রম 

ত্যাগ করিলেন ভক্তদের আলাপ আলোচনা আবার শুরু হইল । 
জনৈক কৌতুহলী ভক্ত নাঙ্গাবাবাকে কহিলেন, “বাবা, কিছু মনে 

করবেন ন1| এ সাধুটি সম্পর্কে কথা জিজ্ঞেস করছি । ওঁর কয়েকজন 
অত্যুৎসাহী ভক্ত আছেন, তাদের ধারণা--উনি নাকি পুণত্রগ্ধ নারাঙ্ী। 
6০৮ 



নাঙ্গাবাবা 

গুর দেহে পূর্ণব্রক্ষের যেমনতর প্রকাশ ঘটেছে এমনটি নাঁকি আর 
কোন মানবদেহে দেখা যায়নি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?” 

বাব! মুচকি হাসিয়া! কহিলেন, “থোরা আগে তো দেখা-মুর্দ 
সাপংকো। দেখ. কর উহ, পূর্ণব্রহ্ম ক্যায়সা মায়া বিভ্রমমে পড় গিয়াথা, 
অওর ক্যায়সা ঢচংসে দৌড়তাথা ভি।৮-_অর্থাৎ, একটু আগেই তো 

স্বচক্ষে দেখলে, মরা সাপকে দেখে পু্ণব্রক্ম কেমন মায়! বিভ্রমে পড়ে 
গিয়েছিলেন, আর ভয় পেয়ে কেমন ছুটাছুটি শুরু করেছিলেন। 

এধরণের কঠোর সত্যভাষণ যে ভক্ত শিম্তদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলনে 
সাহায্য করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সেদিন সন্ধ্যার আরতি কিছুক্ষণ যাঁবও শেষ হইয়াছে। কর্ষমধ্ো 

তরল অন্ধকারে ভক্ত ও সেবকের! নাঙ্গাবাবাকে ঘিরিয়া নীববে বসিয়া 

আছেন। সবাই প্রতীক্ষমান--এই সময়ে মনখোলা অবস্থায় বাবার 

শ্রীমুখ হইতে যদি দুই চারটি আধ্যাত্ম কথন শুন! যাঁয়। 
প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি রহস্যের কথা উঠিল। বাবা কহিলেন, “এই 

্থস্রির রহস্য বড় ুভেত্তয় । যে সব উচ্চকোটির সাধকের পঞ্চভূতা ত্বক 
জ্ঞান হয়েছে, শুধু তারাই এ রহস্য অনায়াসে ভেদ করতে পারেন,” 

শুক্তপ্রবর হেরঘ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তখন পার্থ উপবিষ্ট । সবিনয়ে 
কহিলেন, “বাধা, একথা আগেও আপনার মুখে দু' একবার শুনে ছ। 

কিন্্বু বাবা, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের কেউ কেউ কিন্তু আপনার একথা 

মানতে রাঁজী নয়।” 

“কেও নহি ?” 

“বাব কিছুদিন আগে কলকাতার এক মহাত্মার আশ্রমে বসে 

তার উপদেশ শুনছিলুম। নানা কথাবার্তাও হচ্ছিল। সেখানে 

সেদিন উপস্থিত ছিলেন বর্তমান বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ আচার্ষ। 
আপনার কথিত পঞ্চভৃতাত্বক জ্ঞান সম্বদ্ধে তাকে বললাম। তিনি 

কিন্তু বাঁবা, অবিশ্বীসের হাসি হেসে এ কথা উড়িয়েই দিলেন 1” 
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মহাপুরুষের নয়ন দুইটি প্রদাপ্ত হইয়া! উঠিল। রোষভরে 
কহিলেন, “ছোঁড় দেও, উসকা বাৎ। উহু কেয়া সমঝেগা? 

পঞ্চভূতকা থোড়াভি জ্ঞান নহি ভুয়া উস কৌ11৮ 

কলিকাতায় আসিয়! শ্রীমুখোপাধ্যায় কথা প্রসঙজে একদিন এ 
প্রবীণ বিজ্ঞানীকে অকপটে জানাইলেন,__নাঙ্গাবাব তাহার সম্বন্ধে কি 

উক্তি করিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের মুখ দিয় অনেকক্ষণ 
একটি বাক্যও নিঃস্যত হইল না,আ্রিয়মান হইয়া! তিনি বসিষ্ণ| রহিলেন। 

আদি অন্তহীন সৃষ্টি পারাবারের বেলাভূমি হইতে মাত্র ছুই একটি 
উপলথণ্ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন-_স্গ্টির রহস্য ভেদ করা তো৷ 

দুরের কথা-_আত্মসমীক্ষা করিয়] বিজ্ঞানবিদ কি নীরবে এই কথাই 

চিন্ত' করিতেছিলেন ? 
কঠোর বেদান্তীর রুক্ষ বহির্জ জীবনের অন্তস্থলে সদাই বহিয়া 

চলিত জগৎ কল্যাণের ফন্ত্ধারা। দর্শনার্থী ও ভক্তদের আধার 

অনুযায়ী মাঝে মাঝে এই ধারার প্রকাঁশ দেখা যাইত। 

মিসেস রেজেনবার্গ নামক এক ফরাসী মহিল1] ভারততত্ব ও 
ভারতীয় সাধনার পরিচয় লাভের জন্য এদেশে আসেন! কলিকাতায় 

অবস্থান করার কালে এক ব্রন্মবিদ মহাত্সার নেহ-সানিধ্য তিনি লাভ 

করেন। মহাত্বাটি তাহাকে একদিন বলেন, “তুমি পুরীধামে গিয়ে 
নাঙ্গাবাবাকে একবার দর্শণ করে এসেো'। এমন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক 

কিন্ত সচরাঁচর দেখা যায় না।” 

“তিনি তো শুনেছি বড় গুরুগম্ভীর, বড় শুক্ধ | তার কাছে গিয়ে 

আমি টিকতে পারবে! কি ?”__রোজেনবার্গ সবিনয়ে জানান । 
“নিশ্চয় পারবে । এখান থেকে যাচ্ছে৷ দেখবে তিনি তোমায় 

ন্লেহের চোখেই দেখবেন | 

সত্যই তাই ঘটিল। ফরাসী মহিলাটি আশ্রমে পৌছ৷ মাত্র বাবা 
তাছার প্রতি বিস্ময়কর স্নেহ প্রদর্শন করিলেন। বাহিরের কোন 

হোটেলে না থাকিয়। ক্ষুদ্র আশ্রমের একটি কুঠরীতে এই বিদেশিনী 
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মাজাধাব। 

কিছু দিন বাস করিলেন । বাবার অন্তরঙ্গ সাম্সিধ্য ও উপদেশ শ্রবণে 

তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়৷ উঠিল আনন্দরসে। 

এ-সময়কার একটি ঘটনার কথা মিসেস রোজেনবার্গ লেখককে 
বিবৃত করিয়াছেন £ এ 

পুরীতে জনজীবনে তখন খুব চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর 
স্নেহধন্য শিষ্য, দেশের একজন অগ্রণী সমীজ-সংস্কীরক নেতা, এ সময়ে 

শহরে আসিয়াছেন। জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্থ কয়েকদিন 
ধরিয়া ঠিনি বক্তৃতাদি দিতেছেন। সেদিন তিনি বক্তৃতা দিলেন সমাধি 

সম্পর্কে। কৌতুহলী মিসেস রোজেনবার্গ সভায় গিয়া! এ ভাষনটি 
শুনিয়া আসিলেন। 

কোথায় গিয়েছিলেন, কাহার বক্ৃত। শুনিয়া! আসিয়াছেন, বিষয়বস্তত 
কি ছিল-ফিরিয়া আসিয়। বিদেশিনী-ভক্ত বাবাকে সব কহিলেন । 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বাবা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “বেকার 
তুম ইত্নি সময় নষ্ট, কিয়া । সমাধি কৌন চীজ হ্যায়-__-উসকা কুছ, 

মালুম নেই। তব. ক্যায়সে তুমকো বাগুলায়েজে ? যো সাধক 
সমাধিমে প্রবিষ্ট হুয়া, উহ্ কভি বাঁজারমে অওর সভামে খাড়া হো' 

কর্ চিল্লাতে হে ?”-__অর্থাৎ, অনর্থক তুমি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছো । 

সমাধি কি বস্তু, তা ওর জানা নেই। তবে তোমাকে বোঝাবে কি 

করে? তাছাড়া, যে সাধক সমাধির স্তরে প্রবেশ করেছে সেকি 

কখনে। সভায় অথবা বাজারে দাড়িয়ে চেচায় ? 

অন্তরঙ্গ মহল হইতে নাঙ্গাবাঁবার সাধন। ও সিদ্ধির খ্যাতি শুনিয়। 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার ডক্টর অনিল রায়- 

চৌধুরী আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী দারপরি- 
গ্রহ করেন নাই, দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপন] নিয়াই রহিয়াছেন 

ব্যাপৃত। দশনশান্ত্র ও সাধন] সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন তাহার 
জীবনে বার বার উঠিয়়াছে, এ যাব তাহার সমাধান মিলে নাই। 
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এবার মমে মনে ভাবিলেন, কয়েকট। দিন বাবার সান্নিধ্যে থাকিয়৷ এ 
সব প্রশ্নের মীমাংসা! করিবেন । 

কিন্তু বাবার আশ্রমে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহর অন্তরে জাগিয়া 
উদ্িল এক প্রবল ভাবোচ্ছাস। বাবার প্রশান্ত গম্ভীর মুণির দিকে 
বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন আর ছুই চোখ তীহাঁর অশ্রুতে 
ঝাপসা হইয়, উঠিতেছে। 

অন্তর্ধ্যামী নাজাবাবা কি বুঝিলেন তাহা তিনিই জানেন। স্লেহপূর্ণ 
স্বরে ভাবাকুল, কম্পিত-দেহ অধ্যাপক রায়চৌধুরীকে তিনি নিকটে 

ডাকিলেন। পাশে আসিয়া বিলে হস্ত দ্বারা তাহার দেহটি বেষ্টন 

করিয়! মাথাটিকে নামাইয়া আনিলেন নিজের বিশাল উরুর উপর। 
সঙ্গে সঙ্গে ডঃ রায় চৌধুরীর জার! অন্তর ছাপাইয়া, সারা অস্তিত্ব 
ছাপাইয়াঁ, উদ্বেল হইয়1 উঠিল কান্না আর বিলাপ। কেন এই কান্না, 

কেন এই বিলাঁপ তাহ] বুঝিবার মত শক্তি তাহার নাই। কেবলি 
ফুঁপাইয়। ফু'পাইয়। কাদিতেছেন, আর নাঙ্গাবাবার জঘনদেশ অশ্রুতে 

ভাসিয়া যাইতেছে । 
অধ্যাপক রায়চৌধুরী একটু সুস্থ হইলে বাবা যাহা বলিলেন, 

তাহার মর্ম 'এই £ 

কেন শুধু শুধু এমন অসহায়ের মত কীদছে!? ইশ্বর তো তোমায় 
অনেক কিছু কূপ! করেছেন। শ্ত্রীপুত্র আর সংসারের বন্ধনে আষ্টে- 
পৃষ্ঠে বাধেন নি। সাত্বিক মন ও বুদ্ধিও দিয়েছেন। তুমি শিগগীর 
চলে এসো আশ্রমে, এখানেই স্থায়ীভাবে জীবনের শেষ দিন অবধি 
থেকে যাও, আত্মচিন্তনে ক'রে দিনাতিপাত। 

ডঃ রায়চৌধুরী উত্তরে কহিলেন, “বাবা আমি যে এশিয়াটিক 
সোসাইটি এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ, 
তাদের লেখাগুলো সমাপ্ত না ক'রে তো! কলকাতা ছাড়তে পারছিনে । 

“না__না। ও সব এখনি ছেড়ে তুমি আশ্রমে এসে থাকে॥। 
বরং আর ফিরে যেয়োনা, এখন থেকেই এখানে থেকে যাও। গ্ভাখো, 
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জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী-__-আত্মচিন্তনের কাজে এক মুহূর্তও অবছেল! 
করা ঠিক নয়! তুমি আমার কাছেই থেকে যাও, কি বল ?”*"কত 
অন্ুরোধই ন1 বাবা তীহাকে বারবার করিতেছেন । 

মহাপুরুষকে অনেক করিয়া বুঝাইয়! ডঃ রায়চৌধুরী কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে লেখকের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। 

বাবার কথা উদ্থাপিত হইতেই যুক্তিবাদী, প্রবীণ দর্শন-অধ্যাপকের 

দেখ! যায় অদ্ভুত রূপান্তর। কি এক অজান1 ভাবাবেগে তিনি উদ্বেল 

হইর] উঠেন, দুই নয়নে বহিয়] যায় অশ্রুর বন্যা। 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী তাহার কলিকাতার 
বাসভবনে আকম্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। জনৈক সন্ন্যাসী 
মহাত্মা এই ঘটনাটি শোনার পর বলেন, “রায়চৌধুরীর প্রাক্তন থণ্ডিত 

হয়ে আসছে,_নাঙ্জাবাবা এটা বুঝেছিলেন। রায়চৌধুরী যদি বাবার 
আশ্রমে থেকে যেতো তবে তার আয়ুক্ষাল বঙ্ধিত হতো, আর 

আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথেও তিনি যেতে পারতেন এগিয়ে 1৮ 

সেদিন শান্্পাঠ সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে, শুরু হইয়াছে নান। 
আধ্যাত্মিক আলোচনা । ভক্তদের দিকে চাহিয়া বাব। কহিলেন, 

“যে মানুষ আত্মজ্ঞান অর্জন করেনি, প্রবৃত্তির তাড়নায় অসহায় হয়ে 

ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে মানুষ তে পশুর সামিল ।” 

জনৈক ভক্ত সেদিন মন্তব্য করিলেন, “বাবা আমাদের মত 

গৃহস্থের! প্রবৃত্তি মর্গে ই বেশীর ভাগ পড়ে থাকে । ত্যাগী সাধুর! ছাড়া 
আত্মজ্ঞান লাভ আর কজন1 করতে পারে ?” 

“তা ঠিক নয়। গৃহস্থদের ভেতর সৎ, ত্যাগী ও আত্মজ্ঞানী লোক 
আমি অনেক দেখেছি । আর সাধু হলেই সে সাচ্চ। হবে, জ্ঞানী হবে, 

তা ভেবোন!। অনেক ভেজাল আজকাল রয়েছে । হিমালয়ের বরফান 

অঞ্চলে দেখেছি, লৌহ ফলকযুক্ত দণ্ড হাতে নিয়ে কোন কোন সাধু 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, পায়ের নীচে এ লৌহ ফলক দিয়ে ঠকছে অবিরত | 
মনের গোপন বাসনা-__স্পর্শমণির ষদি হঠাৎ সন্ধান পাওয়! যায়, লোহা 
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যদি ভাগ্যবশে সোনা হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ খোঁড়ার্ুড়ি 
করছে কন্দমুলের সন্ধানে-__পেটের ধাঁধায় | 

“এজন্যই তো, বাবা আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ নেত1 সাধুদের 
সাধু বলেই স্বীকার করতে চান না। এ সেদিনও তার বক্তৃতায় 
বলেছেন- সাধুর। সমাজের পরগাছ1।” 

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখমুখের ভাব পরিবতিত হইয়! 
গেল! ক্রৎদ্ধ স্বরে বলিয়। উঠিলেন, “লেকিন্ আঁস্লি সাধুলোগ তুম্হার! 

উহ নেতাকে! দেখেতেইে চুট্কাকে। মাফিক”-_ অর্থাৎ, সত্যকার খাটি 
সাধু তোমাদের এ নেতাকে গণ্য ক'রে একটা পিপড়ের মততন। 

এই মন্তব্য ক'রার পর বাবা কহিলেন,_-এবার তবে পুরাণের 
একটা কাহিনী শোন £ 

শাস্ত্রে দধীচি নামে স্বর্গের এক খধষির কথা আছে । এই খষি যেমনি 

ত্যাগ-তিতিক্ষাবান তেমনি তেজম্বী সবাই সম্মানও তাঁকে খুব ক'রে। 
দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় সকল ধ্ষিরাই দর্শশ দিয়ে যান, একমাত্র 

দধীচি বাদে । ইন্দ্র কিন্তু এট! লক্ষ্য করে দুঃখিত ও রুঃ হন | তবে 

ইন্দ্র তো! তোমাদের মত বেয়াকুব মানুষের রাজা নন--তিনি বুদ্ধিমান 

দেবতাদের রাজা । চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলেন, দধীচি খষির 

কাছে তার নিজেরই যাওয়1! দরকার | 

ইন্দ্র সেদিন তপোবনে গিয়ে খষিকে সাফ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, যুক্ত 
করে বল্লেন, “খধিবর, আপনি আমাদের ওদিকে যান না, কাজেই 

আমি নিজেই আপনাকে দর্শশ করতে এলাম। কিন্তু প্রথমেই একটা! 

প্রশ্ন নিবেদন করি, _আমার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণ ? কি রকম 

আমাকে মনে হয় ?” 

“কুকুরের মত”-_-নিবিকার চিন্তে বললেন খষি দধীচি! 
দেবরাজ ইন্দ্র চমকে উঠলেন,_“সে কি! এ আপনি কি বলছেন 

খধিবর ?” | 
দ্ধীচি সোজ। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, “দেবরাজ, আমি ঠিকই 

৩১৪ 



নাজাবাব 

বলেছি। তুমি রাজত্ব করছো, ইন্দ্রিয়ের পৃজোয় নিরত আছো! 
ইন্দ্রিয় চর্চাতো। কুকুরেরই কাক্ত। তাই তোমার আর কুকুরের মধ্যে 

আমি তো--কোন পার্থক্য দেখিনে |” 

গল্প শেষ করিয়! নাঙগাবাঁব৷ মহারাজ প্রশ্রকারী ভক্তটির দিকে কট্মট 
করিয়া তাকাইয়! কহিলেন, “সব সময়ে মনে রেখো-_সাচচা ও শক্তি- 
মান সাধু ধারা, ইচ্ছামাত্র স্থষ্তিতে তারা আনতে পারেন পরম কল্যাণ 
অথবা ধ্বংস । তোমাদের তার! দেখে থাকেন তাচ্ছিল্যেরই দৃষ্টিতে 1” 

কলিকাতার এক তরুণ ব্যারিষ্টার, ধন!ঢ্য ঘরের ছেলে, নিজ 
স্বভাবের দৌষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। আধুনিক শীষ স্থানীয় 
ডাক্তারদের সকল কিছু চেষ্টা বিফল হওয়ার পর হতাশ হইয়া তিনি 
দিন যাপন করিতেছেন। একদিন জনৈক বন্ধুর মুখে নাঁজাবাব 
মহারাজের মাহাঝ্যের কথা শুনিলেন। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। 

বন্ধুটি নাঙ্গাবাবার স্নেহভাজন ভক্ত ; দিন কয়েকের মধ্যেই পুরীতে 
বাবার আশ্রমে যাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন । ব্যারিষ্টার তাহাকে 

কহিলেন, “আধুনিক চিকিৎস। বিজ্ঞান আমার এ দুশ্চিকিত্স্য গোপন 
ব্যাধি কখনে। আরোগ্য করতে পারবে না । তাই বাবার যোগবিভূতির 

ওপরই আমার একান্ত ভরসা! আমার আবেদন তাকে জানাবেন, 

তিনি অন্তর্ধামী-কোন কিছুই তীর অজ্ঞাত নয়। কৃপাদৃষ্টি দিয়ে 
আমায় যেন তিনি রোগের কবল থেকে মুক্ত করেন ।” 

আশ্রমে পৌছানোর পরদিনই ভক্তি এক স্থযোগে বাবার কাছে এ 

ব্যারিষ্টারের কথ! পাড়িলেন, নিজেও আবেদন জানাইলেন, “বাবা, এ 
ভদ্রলোক মর্মান্তিক ছুঃখ পাচ্ছেন। আপনি এর প্রতি একটু প্রসন্ন হোন। 

“উস্সে তুমহার] কেয়! হোগা; বাতাও | আত্মজ্ঞানক! রাস্তা খুল্ 

যায়গ। ?';__ধমকের স্থরে নাঙ্গাবাব! বলিয়। উঠিলেন ! 

“না বাবা, তা নয়। তবে কিনা উনি আপনার নাম ক'রে বার রার 

মিনতি করলেন, তাই আপনাকে খলছি।” 
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“তবে শুনো হামারা বাং। তুমহার1 দোত্তুক। বেমারী হ্যায় 
পুরুষত্বহীনতা | পহেলি উস্্কে৷ দারু আওর পরদার ছোড়নে বোলো । 

লেকিন্ হএসে ইয়ে ভি শুন্লেও--উহ দার অওর পরদার ছোঁড়নে 

কভি সকেগ! নেহি। তব. ক্যায়সে হম উস্কো! বাঁচায়েছে, বোলো? 

উসকে প্রারন্ধ উসকে। ওহি পাপচারমেই রাখ দেগ1।'-_ অর্থাৎ, 
তবে শোন আমার কথা । তোমার বন্ধুর রোগ হচ্ছে পুরুষত্ব- 

হীনত1। সর্বাগ্রে ওকে স্থুরা পান আর পরঞ্জ্রী গমন বন্ধ করতে বলে।। 

তবে তুমি 'একথাও শুনে নাও--ও দুটো কখনে! সে ছাডতে পারবে 

না। কি ক'রে তা'হলে আমি ওকে বাঁচাই, বল? ওর প্রারন্ধ ওকে 

এঁ পাপ-পক্কের মধ্যেই এবার রেখে দেবে । 
ভক্তটি কলিকাতায় ফিরিয়! আসিয়া ব্যারিষ্টার-বন্ধুকে বাবার মন্তব্য 

শুনাইলেন। এ কথ শুনিয়া নীরবে ব্যারিষ্টার কিছুক্ষণ বসিয়! 
রহিলেন। আত্মগ্রানিতে ছুই চোখ বাস্পাকুল হইয়! উঠিয়াছে, মুদু স্বরে 

কহিলেন, বাবা অন্তর্যামী শক্তিধর মহাপুরুষ । কোন কিছুই তার 

দিব্য দৃষ্টির অগোচর নেই। তিনি ঠিকই বলেছেন। এ দ্রটে। পাপ 
কার্ধের মোহ থেকে এ জীবনে আমি বোধহয় আর মুক্তি পাবে৷ না।” 

সেদিন সকাল বেলায় বালিয়াড়ীর সোপান বাহিয় বাধাঃ কক্ষে 

আসিয়া দড়ান এক অত দর্শনার্থা। আশ্রমের এক ভক্তের সঙ্গে 

তাহার পরিচয় আছে-_-ভক্তটি কহিলেন, “বাবা, এর নাম মাধব পাল, 
বাড়ী বরিশালে । এক সময়ে খুব বধিষু ব্যবসায়ী ছিলেন এরা, কিন্তু 
পাকিস্থান হবার পর সর্বন্ব হারিয়েছেন, দিন যাপন করছেন ভিথারীর 

মত। 'আপনার আশীর্বাদের জন্য এসেছেন ।” 

আগঞ্চককে আশীর্বাদ দিয়! এবং দুই-চারিটি প্রবোধবাক্য বলিয়। 

বাব সেদিনও বিবৃত করিলেন একটি সুন্দর কাহিনী £ 

বৈকুণ্ঠে বসে নারায়ণ আর লক্ষ্মী সেদিন বিশ্রস্তালাপ করছেন। কথা- 
প্রসঙ্গে লক্মনী বললেন, “প্রত, তুমি এই বিশ্বচরাচর স্থষ্টি করেছে! বটে, 
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কিন্তু মানুষ তোমায় পাবার জন্য মোটেই ব্যাকুল নয়, আসলে তারা 

চায় আমাকেই 1” 

দু'জনে কিছুট! বিতর্ক হলো, তারপর ঠিক হলো-_একথার সত্যতা 

ধাচাই করতে হবে । মত্ত্যের এক ধনী শেঠের ভবনে ছু'জনে হলেন 
উপস্থিত। লক্ষ্মী গিয়ে ঢুকলেন অন্দর মহলে, আর নারায়ণ এক 
দরিদ্র বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণের বেশে আশ্রয় নিলেন ভবন-সংলগ্ন বাগিচার এক 

বেতঝোড়ে। 

শেঠ-গৃহের সব দ্রব্য লক্ষ্মী স্পর্শ করেছেন আর তা সোনা হয়ে 
যাচ্ছে। খাট, আলমারী, তৈজসপত্র খান্ভশস্ত-_সমস্ত কিছু এভাবে হলো 
সোনায় রূপান্তরিত । শেঠ ও তার ছেলে-মেয়েদের উৎসাহের অবধি 

নেই, সারা ঘর বাড়ী বোঝাই করে ফেললো শ্বর্ণ দ্রব্য দিয়ে। স্থান 
সচ্কুলান হচ্ছে না-_-এখন কি করা যায়? স্থির হলো, বাগিচায় নুতন 

অস্থায়ী ঘর তৈরী ক'রে সোনা-দান] রাখার বাবস্থা হবে। একাজ 

করতে গিয়ে শেঠের লোকজন ব্রান্মণ বেশী নারায়ণকে করলো উত্থাত। 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণ মিনতিতে তাদের হুদয় দ্রেব হলো ন।। দেখ। গেল, 

লক্ষীর কথাই ষথার্থ। লোকে জগৎ শ্রষ্টা পরম পুরুষকে চায় না, 
আত্মজ্ঞানের পরম প্রাপ্তিকে চায় না_চায় অর্থ বৈভব, যা হচ্ছে 

বন্ধনের প্রধান কারণ । 

আগন্তক শ্রীপালকে বাবা কহিলেন, “ছ্য|খো, জীবন হচ্ছে শ্বাস, 
বহু শ্বাস তো বাজে কাজেই নষ্ট করেছে! এতগুলো! বসর ধরে। 

এবার অবশিষ্ট শ্বাসগুলো ঈশ্বর ভাবনায় লাগাও । ততই প্রকৃত 

কল্যাণ হবে, প্রাণে আসবে সত্যকার শান্তি |” 

এবার ভক্তদের দিকে তাকাইয়। প্রশান্ত কণে নাঙ্গাবাবা কহিলেন, 

“আমার কাছে তো কতো লোকেই এসে ভীড় করে, আসে মনের 

কত কথা নিয়ে। কিন্তু আমি যে বসে আছি শুধু একটি মাত্র দাওয়াই 
নিয়ে; তা হচ্ছে ভবরোগের দাওয়াই । দুর্ভাগা মানুষ আমার কাছে 

এসে ধাড়ীয় ভব বন্ধনেরই জন্য | নৃতন নৃতন আকাঙক্ষা৷ পুরণের আবেদন 
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নিয়ে তার! ছুটে, আসে । কিন্তু আমার আস্লি দাওয়াইর কথায়, পরম! 
মুক্তির কথায় তার! তে! কান দেয় না1” 

করুণার অমৃত-ভাণড হস্তে নিয়! আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ এই 
বিশাল ভারতের দিকে দিকে ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন দুই শতাধিক বুসর| 
'আর্তজনের কল্যাণে আর আছৈত ব্রহ্গজ্ঞান প্রচারে হইয়াছেন মুক্তহস্ত। 
এবার এই মহাজীবনে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য হয় সমাগত । 

বারে! বসর পূর্বে ডায়েবেটিস রোগগ্রস্ত এক মৃতকল্ল রোগী বাবার 
আশীর্বাদে বাঁচিয়া উঠে। এই রোগটিকে বাবা এতদিন নিজ দেহে 
পুষিয়া রাখিতেছিলেন। সেবক-ভক্ত জ্ঞানানন্দ একবার এ বিষয়ে 
বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি উত্তর দেন, “জ্ঞানানন্দ, উহ হ্যায় 
হমার! তৃণংমে এক্ঠো বাণ জিসনে দেহান্তকো রান্তে পর হমকো৷ লে 
জায়গ]।৮ অর্থাৎ, জ্ঞানানন্দ, এ রোগটা হচ্ছে আমার তৃণে রক্ষিত. 

একটা প্রাণঘাতি বাণ। লগ্ন যখন আস্বে তখন এই বাণটিই ঠেলে 
দেবে আমায় দেহত্যাগের পথে। 

এই বাণই বাবা এবার তাহার তুণ হইতে বাহির করিলেন। 
দেহটি হইল কাল রোগে আক্রান্ত । 

কয়েক দিনের মধ্যেই, ১৯৬১ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে, 

আসিয়া গেল মর্তভলীলার অবসানের পালা । পুরী তীর্থের এক নিভৃত 

কোণে গির্ণারী বন্তার পাহাড় শীর্ষে যে আত্মজ্ঞানের আলোক-স্তস্ত 

এতদিন ছিল দেদীপ্যমান, এবার চিরতরে তাহা হইল অপস্যত | 
















